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batr bilginlerinin eserlerinden
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FAtiHA (1) (Asrs) Süresi (2>

(Mekke'ile lnmlstir, ttedi Ageilb).

Qok acryan ve rahmetl bü-
tün varhklarr kaphyan Al-
Iahm adr ile (3).

§iikür. älemlerln ra.bbr (yetistirieisi, -cahibi) olan
Allaha + (Bütiin varhklara) acrmasr ve rahmeti
Qok a Din (kryamet) gününün sahibi (olan) +
(rabbrmrz) yalntz sana kulluk ederiz ve ancak sen-
den yardrm dileriz rF Bizi do§ru yola yönelt + Ni-
metlendirdiklerinin (4) yoluna + Gazaba (nähi
öfke) u§rarilamrs olanlarrn do[ru yolun2 :$,

(1) BaslangxQ stresl" ayni zamanila dua metnl.

(2) SAre, eevre. insana hildp eilen Uücelik. Belli konularila mü-

teaildit d,Eetlerilen meuilona gelen Kur'an bölümü,

(3) F. VECD| De ELilIALILI telsirlerinite De öteki telsirlerite
ihhi tüt1tJ De aumo,ntn bütün dlemleri samil oldu§r be-

lirtilmekteilit. Niteki'n Alnxancayo. da «Alletbsrmerr» lter-
kese augan»> di!)e ee'ortlmistir (Ulm.ann).

(4) Iilroh oe imon suhipleri.
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BAKARA (lnek kurban| Süresi

Lledirled,e lnntistit, 2s6 6.Uettit.

Qok acryan ve rahmeti bü-
tün varhklan haplayan
Allatrun adr ile.

f,iif-lam-Ivlim (1)

Bu bir kitaptrr ki süpl're götürmez. Allahtan kor-
kup kötultiklerden sakrnanlala do§ru yolu gösteri-
cidir s Onlar ki gaibe (2) (görütrmiyene) inarur-
lar, nawraz krlarlar, kendiierine verdi§imiz n-
zrktan yoksullala yedrrirler 6 Sana indirilene
(Kubsal Kur'ani ve senden önce indirilmis olana
ve ahirete iqten inanrrlar $ (Iqte onlar) Rablarrnrn
do§ru yolunu buhnus ve kurtuluqa ermis olanlar-
clrr s Inanmryanlara gelince, sen onlarr (Kötü-

(1) Bu harllerin manclan, kesin olarak bilinnernekteilir. Do-
du teisirci.leri gelecek cltylara bir isarettir demisier, Bozt
lart Ebced hesabile 71 Atl sonra önem.l.i l)ir olall olacasr, kas-
d,edilmistir. Batt bilginieri erl eski arap kaynaklanna dogo.
rrarak bu harlleri xahp klhpterinin adlan (Amr-ti-Muh) De_

ua Ali.h.a güksek Da$ll.arile hitaptzt clivorler ( Wintet,
Gold,schritidt ) .

(2) Aktua kaDrtnrnasr güQ Deya inkd.nstz olup ancah l)icilon,
Ia Deytl ilaili ilhant!.a seeilebilen gergekler oe otaylar.
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lüklerden) sakrndrrsan da salondrrmasan da käfir
(inanmayan) kalrrlar ,i Allah onlann gönüllerini
ve kulaklarrnr mühürlemiqtir, gözlerini perdele-
mistir, bü]rük gar,aba uirayacaklardrr * insan-
lardan, «Allaha ve ahiret §ünrine inandrk>> deyip cie

hiq inanmayanlar va-r:drr .T Onlar Allahr ve Allaha
inananlarr kandrrdrklarrnr sanrrlar, ovsaki kendi-
lerini kandrnrlar da farktnda olmazlar + Gö-
nülleri hastadrr. AIIah da onlann derdine dert

rayacaklaldrr lF Onlara,(yeryüzünde' bozp,uncu-
luk etmeyin>> dense ,.biz bansgr5nz» derler s Ger-
gekte ise asrl fesatrrlar onlardrr ama farketmez-
ler + Kendilerine <<inananlar gibi siz de inansanrz
ya>> dense re derierki «biz de budalalar gibi inana-
Irm mr?>> Bilin ki budala kendileridir, ama bu-
nun farkrnda de[illerdir + Inanan]arla bulustuk-
lart zarnan «biz de inanrnz>> derler ama, kendileri-
ni seytanca kandtranlarla yalnrz kahnea ,.<Biz si-
zinleyiz. onlarla alay edivorduk» derler (1) t- Oy-
saki Allah onlarla, a)ay eder, onlan azgrnlklan
iginde saskrn brrakrr s Dogru yolu satrp i§risini
almrslardrr. Bu ahs veris onlara bir kazanq sa§Ia-
mamrqtrr. Doäru yoldan sapmrslardrr rF Halleri
bir ates yakrp aydrnlarmak istiyen bir kimseye
benzer ki, ates, cevreletindeki .seyleri aydrnlatrn-
ca Allah onlann rqrkJarrnr söndürüverir de kendi-
lerini karanLkta htrakrr, görmez olurlar a Onhr
sa§'rr, dilsiz ve kö«iürler. Artrk do§m yoia dönmez-
ler + Yahutta ka.ranlrklar, gök gürütüleri ve qim-
Eeklerle yüklü buluttan bosanan ya§mura tutul-
mus olanJara benzerlerki; ölüm korkusu ile yrldr-
rrmrn sesini cltrvma,mak igin parmaklan fle kulak-
lannr trkarlar. Allah ise imansrzlan gep-egeyr-e ku-

(1) H?, Muhonmeil'e ilüsmanhk den Yohaililq (Elaahh,
Schimmel),

a
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§atmr:strr + Simsefiin gakr§r gözlerini kamaqtrnr.
Bu tsrk, etraflannda parrldadftqa ontrn aydrrrlr-

§rnda dota;rrlar. Ama tekrar karanlrk olunca ol-
duklan yere mrhlantrlai: + Eter . Allah cJ-ileseydi

iqitmez ve gör'mez olurlardr. Qtinkü Allahur, gücii
her geye leter iF Ey insanlar, siar ve sizden önce-
kileri yaratmr,s olan Allalra kuliuk ediniz ve uillah-
tan korkup kötülüklerden sa.krnanlardan olunuz
rr Allah ki sizin igin yer yiizünü döEek ve gök
yüzünü tavan yaptr. Gökten ya§mur yafdtrrr, o-
nunla bitirdi§i meyvelerden size uzrk 5raratrr.
Onun iqin siz de ona ortak kosn'La\rln «benzerini
aramayln>) Bunun zaLen ohnadr§tnt bilirsiniz {'

I(ulumuza ceste ceste vahy etti§iniz seyler (Kur'-
an) hakkrnda süpheye düqersenlz ona benz.er bir
sure getirin bakaltm. E§er do§ru adamlarsantz Al-
lahtan baska tanrklartnrzr da ca§tm 'F Bunu ya-
pamazsrnlz, ki elbette yapamrynca[rn-u belli, kä-
firler iqin hazrrlanmrs ve rialirtr irr-sanlar ile ta.§-
lar olan atesten korkunuz 's Mümintere ve iyi is-
ler yapanlara mü.idele: Altrndan rnnaklar akan
cennetler o'nlar igindir. O cennetLer ki meyrreleri-
ni yedikge «evvelce rrzk r-rlarak bize verilmis olan-
lara benziyor» diyecekler. Orada tertemiz egler de
bulacaklar. Ebedi olarak orada, kalacaklar iF Allah
en hakir bir sivrisinefi ve en büyük yaratrfr mi"sal
göstermekten qekinmez, artl.a inananlar bilirler ki
hak yoLrr- Allahtnclrr. inanmryanlar ise «Allah bu
mi.-se-idsn ne kasdedivoL'), derler- Allah bunu-nla bir-
coklc-rrnr s:r"srrtrr, bircoklannr da do§m vola ulastr-
nr. §a"srrtirllla.r'r, ancak bozgunculardrr rß Bu boz-
guneular Allahla yaprla ka,bul ederler,
sonra hozarlar. Allahrn emrettiE_'i seiri
parcalariar. Yervtlziinde feset crkanr:1ar. Bunla"r
hüsrana ufrayanlardlr iF Siz Allahr nasrf inkär
edebilirsiniz ki; ölü rCiniz. sizi ciiriltti. O, vine .sizi
öldürür ve zamanl p-elince diriltir. O za.man dönüp
ona va.racaksrnrz .Y. Sizin. iqin yeryrüztinü yaratan
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sonra göklere yönelip onlarr yedi kat üzere bina e-
den odur. O her .seyi bilendir- ,t Hani rabbim me-
lej<lere (Ben yeryüziinde bir halife yaratacafrm)
bu5ru'mustu. Melekler, <<orada fesat grkaracak ve
kan dökecek birisini mi varatacaksrn, biz ise sana
hamdederek ve seni noksan niteliirlerden münez-
zeh bilerek tazin etmekteyiz,>> diye cevap vermis-
lerdi. O (AJlah) ben sizin bilmediklerinizi bilirim
buyurmustu ts Alla,h Ademe bütün acllan ö['ret-
tnisti, sonra meleklere o adlaria anilan seyleri gös-
terip, <<do§ru iseniz bunlarrn adlannr söyle_l'iniz>>
buyurmustu s$ lMeleJiler". «seni tenzih ederiz. Bize
ögrettifin seylerden gayri brigimiz yok. §üphe yok
ki sen lrer qe5ri bilen ve hikmeti gok ,olansrn>> de-
mislercli + O «Ey Adem. yaratrklarr, adlan ile -söy-
le» buyurdrr ve Adem hel seyi tam adr ile bildirin-
ce «Size demedim mi ki ben göklerdeki gizli her
seyi de bilirim Yeryüzündeki gizli qeyleri de; agr§a
vurdu§rrnuzu da bilirim, gizledi§inizi de» buyur-
murytu * Biz, hani meleklere ."Ademe secde edin>>
bu5rurmustuk da iblis'ten bagka hepsi secde et-
mislercii. Seiztan secde etmekten kaqrnmrq, kibre
kaprlarak käfirlerden olrrrustu (1). + Hani buyttr-
mustuk ki «ey Adem sen ve esin cennette oturun
ve orada diledi§inizi bol bol yiyen, yalmz su aüaca
yaklasmayrn, yakl asrrsanrz zalimlerden olursunuz>>
{ .leytan ise onia}:ur ayaklarrnr kaydrrdr,
buyurdu-k ki bazrntz, baztntza düsman olarak inin
buradan. Yeryüzünde bir zarnar:a kadar otumn
ve rrzkrntzt oradan bulun + Adem, Allahrndan ba-
zr sözler ö§renmiqti de Allah onun tövbesini kabul
etmisti. Qtinkü o büti.in tövbeleri kabul edicidir ve
acryrcrdrr s Biz buyurduk ki «hepiniz cennetten
grl<rn, ama size benden bir dofru voi göstericisi
geldi§inde o krlavuzun izjnden gidenlere ne korku

(1) isld?nhkta htsana, meleklerc iistün bir ite§er bahgedilmcsl
häk1nü elbetlc x'ljl ue kdrrt1,L luni gergek insana ailtir.
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ne tasa olacaktr» (2). ',9 Ayetlerimize «ya1an» de-
yip inanmayanlara gelince, onlar ateqe attlacak-
taidrr ve ateste ebedi kalacaklardrr re Ey israil
O§ullan, siziere lütuf etti§im nimeti hatrrlayrn,
ahdinize sadrk olunuz ki ben de vädimi yapaytm.
Yalnrz bana isyan etmekten korkun s vahy etti-
§ime (Kur'ana) inantn. O, sizclekini de (tevratt da)
do§'rulavrctdrr. Ona inanmavanlann ilki siz olma-
yrn. Benirn ayetleriryri de§ersiz .seylerle defismevin
ve ancak benden ve bana karsr geltnel<ten -qakrnrn
,ß Bile bile do§ruyu igriyi kanqtrnp hakkt gizlelr:e'
yin a Narnaz krhn, zekät verin, cetnaatle birlikte
rükü edin s insanlara iSrilik etmelerini emrediyor-
sunuz da kendinizi unuiuyol'sunuz, oysaki kitabt
da okuyorsunuz, bunu hig dügünmez misiniz? s
Sabrrla ve namazla yalduli ctriIeyin. Bunlar afrr ve
güg seylerdir ama husu ile (saygr ile ürperis) du-
yanlara göre (a§rr) de§il x Il:i saygr ile ürperenler
rablanna. ulasacaklarlnl ve ona döneceklerini iyi
bilirler {' Ey israil o§ullan, size ihsan ettifim ni-
metlerimi ve sizi bütün kavimlerden üstün krldrfrmr
anur j* HiQ kimsenin kinrseye bir .sey iid-emiyecefii,
kimseden ser'aät kabul eciilmiveceBi, kimsed-en ficlye
(Kurtulus bedeli) ahnmryaca§r ve kimseden yar-
dlm görülrniyece§i günclen sakrnrn + Sizi Firävun
soyunun iskencesinden kurtardr§rmrz zamafii ha-
trrlavtn. Onlar size acr bir iskence yapryorlar. O[uf-
lannrzr kesin kadrnlarinrzr diri brrakmak istiyor-
lardr. Bunlarla Ulu Allei-rrnrz sizi deniyordu s Yad
edin ki bil zamanlar sizin icin denizi vardrk ve sizi
la,zrtardrk. Fir:avunun evunu sulara bofduk, siz-
ler de bunu gördünüz *j' Bir zamanlar Mu.sa'ya krrk
gecelik bir mehil vermirsüilr, sonra siz onun ardm-

(2) Rurada islAmhfim bir öaelli§i tte üstünliiöil görüIür, ötekl
dinlerd,en fd,rlill olo_rak islanxltkta <<irsi 1tünah»t lloktur. Ha-
taua dihtükter. sonto doljtu yolu bulanloro ol oe naüfi-
tet uo,rdtr.
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dan buz.a§iya tapm4, böylece günaha girmistiniz
.t Bundan sonra sükrei,meniz igin sizi- affetmistik
s Hani biz do§ru yolu'otrlasrnrz di5re lt{usa'ya kitap
ve dofruyu yanhstan ayrracak delil ({urkan) ver-
rnistik s Hani IVIusa kavrnine <<buza§rya tapmakla
gerqekten nefsinize zulünr ettiniz, hernen rabbrm-
za tövbe edip nefsinizi ternizleyin. Ru, yaradanrnr-
ztrr nezdinde sizin ic-'in hayuh olacal<trr o, kivbele-
ri kabul eder>> demi.rti. Qünkü güphe yok ki Allah
tövbeleri kabul eCen ve acryandrr + Bir zarnanlar
sizier «Ey Musa, biz Ällahr apacrk görrnedikge sa-
na inanmayrz>> denristiniz de gözünüziin önünde
size yridrnm carpmrstr s Sonra da -vine, sükrede-
siniz diye sizj öltimden diriltrni-stik a Ustitnrize
bultrtlardan gölge -vapnrrs, verrlifiimiz giizel nimet-
lerden yevin dive size kuCret h.elvasr re brlfurcrn
indirmistik. Ontar bize degil, kendi nelislerine zu-
lüm etn:is olu.vcrlardr + Hani .<Su sel)re (Ku-rlüs,
eriha) girin nerede dilerseniz nimetlerirtden bol bol
yeyil-t. sehrin kar:tsrndan secdevle girin ve z<sura-sl

yurttur» cleyin ki suelarrnrzr ba{rshval.rm. ivilerin
mükäfatrnr daha da artttracaltz>> buyurmustuk +
Arna. zaJimler kendiLerine .söylenen sözü baska sek-
le sc,l<nruslarch, biz de zalimlerin yapttklan bu kötü-
lükten clclavt gökten Siridetli bir azap indirmis-
tik (1). a Hani bir zamanlar lVlusa kavmi igin su
aramistr da biz orla ,«Asant kavava vur» bu).urrntrs-
iuk. O da vurunea. ka,rza.dan on iki plnar frslsrmr.s-
tr, her ]<abile srr_ ieeee;Ei llrnan bilmisti. Biz <<Alla-
hm vcrdifi r:z"il<tan .,,evin. iQin Yalniz azrp yer-
yrizünCe fesat crkarmaytn. taskrnlrk Crtrmevin)) bu-
ynnnu.stuk + Hani siz. <<Ey Musa, bi z ayni yeme-
ii ;rcmefe l<a.t,1anarravrz. Ealobrna bizim iqin dua
et de bize topra-§rn yetJ;tirdi§i hryar, sebze, sarrm-

(1) Ahn-i atikla te ee4.iite Hz, Muhammeil'in geleeelini haber
ueren hükntü incil;ien gikitranlaro ll.:ap (Ir'Iah,m.ut Esdt
E lctttli).
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sak, mercimek, so§andan versin» demistiniz de,

Mtrsa size, .«Kendiniz iqirr hayrrlt olan seyleri, böyle
baya§r.5eylerle de§igmek rni istiyorsunuz? Öyle ise

Mrsrr'a gidin, istediklerinizi orad4 bulacaksrnrz»
demigti. Onlann üzerlerine fakirlik ve sefalet gök-
mi§, Allah'rn gazahrna u§rarnrslardr. qünkti on-
lar, Allahrn ayetlerine rnanmlyorlardr ve Peygam-
beri haksrz yere öld-ürmü;Ierdi, äsi olmuglardr,
itaatsizlik ve gtinahkärhkta ayak dirivo.rlardr ;F

Müminler; Museviler, hrristivanlar ve yidrua ta-
panlardan (Sabiiler) Aliaha ve ahiret gününe ina-
nanlar ve iyi isler yapanlan Allah kattnda mükä-
f-atlannr göreceklerdir. Korku ve tasa qekmiyecek-
lerdir rt Bir zantanlar niz sizden söz almrs ve Tur
da§rnr üstünüze yükselbmis ve size buyurmustuk:
<<Size verdi§irniz kitaba srkr sartl.tn, igindekileri iyi
belleyin ki kötülüklerden ce'i<inenlerden ola.qttitz>>

I Sonra siz sözünlizden dünitrürrü2. E§er Aliahm
lütfu ve acrmasl olrnasaydr, hüsrana düsecektiniz
+ iqinizden Cumaltesi gününe sayglyr hige sayan-
lar (haddi aganlan) bulundu§unu etrbette biliyor-
sunuz. Biz onlara <<hakir maymunlar olun>> buyur-
duk s Biz bunu o zaman hayatta olanlara ve son-
ra gelecöklere ibletli bir örnek ve Allahtan kotkan-
lara ibret olsun diye yaptrk ri Eir zarnantlat Musa
kavmine, Aliah size bir inek kurban etmenizi em-
rediyor dernisti de, onlar «bizimle alay mr edivor-
sun?>> cletnisleidi. L{usa demisi;i ki: <<Cahillerden ol-
mamak igin Allah'a sr§rnrnm.>> {. Onlar demigler-
di ki; .<tsizim iqin Allaiuna $aLr7sr ki I:u ine[irt na-
srl olrnasr gerekii§ini bize ltildirsin.» Musa'da
<<inek ne pek genc ne pek karL, orta ya-sh olsun bu-
ylrruyor. g3.7di size buvruL:.nr yaprn» demisti lF

Onlar derrrislerdi hi, «Ii,abloine Liizim igin yalvar, ine-
§in rengini bize bildirsin». Musa, «sapsarr bir inek
olsun, rengi görenleri.n hosuna gitsin» buyuruyor.
«Haydi size buyrulanr yaprn» dern§ti a Onlar de-
migleldi ki, «Rabbrna yalvar da kesece§'imiz inesin
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nasrl olaca§rnr bize iyice anlatsrn, günkü inekler
birbirine benzerler. Allah dilerse arzusuna göre bir-
gey bulutuz.» rF Ivlusa demisti ki: «Rabbrnrz buyu-
ruyor ki inek ne qifbe korsulut toprak sürmüs, ne
de ekin sulamrs olsun, kusursuz ve alacasrz olsun»
Oniar demiqlercli ki: <<Simdi gerqe§i söyledin» ve
böyle bir ine§i kurban etmirslerdi. Ama az kalsm
bunu yapmryacaklardr + Ilani siz aranrzdan birini .

öIdürmüstünüz ve öIdürme suqunu birinize atmrs-
trnrz, oysa Allah gizledi§iniz seyleri aqr§a vurur
ve sugluyu meydana qrkarrr ir Biz buyurmuqtuk ki
ötrdtirülene ine§in bir pargasr ile vurun igte Allah
düsünesiniz diye " delillerini böyle gösterir 'F O za-
mandan sonra värekleriniz yine katrlagtr, tas gibi
hatta ond-an d.a katt oldu. Oyle taglar vTrki iginden
rrmaklar kaynar, öyleleri var ki yarilrp ortasrndan
su fiqkrrrr, öyleleri var ki Allah korkusu ile da§-
dan aga§r yuvarlanrr. Allah, i,sledikierinizin higbi-
rinden gafil de§ildir tF <<Ey inananlar>> siz onlann,
size' inanacaklarrm mr uquyorsunuz, aralarrnda
öyleleri,.var ki. Allahrn söztinü duyup kavradrklan
halde bile bile onu tahrife kalkarlar s Bunlar mü-
minlerle bulustuklan zaman <<Biz de inandrl<» der-
Ier. Ama kendi aralarrnda yalnrz kaldrklan zamarl
derler ki; Altahrn size bildirdi§'ini §onra rabbrmz
nezdinde size karst delil olarak kullansrnlar diye.
mi bunlala haber veriyorsunuz. Buna aklrruz er-
miyor mu? s Gizlediklerini de acrkladrklannr da
Allahrn muha,kkak bildi§ini bilmiyorlar mr? .ts On-
lardan okuyup, yaz.rna bilmiyen bir bölük, Tevrat-
taki gerqekleri anlamryan zavalhlar, kuruntulara
ve sanrlara kaprlrrlar rF Kendi elleri ile yazdrkla-
rr <<Tevrat dive ,rdrrduklan>> kitaba bava§t bir
kazanc, icin «Bu Allahrndr.r» diyenlere yazrklar ol-
sun. Elleri ile yazdrklarma da }iazandrklanna da
länet olsun + Ger?i onlar cehennem ate,,sinin <<Eger

varsa)> ke[dilerini trirkaq gün yakaca(rnr söylerler
ama onlara deki <<Allahclan böyle söz mü aldrmz.
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O Allah ki stizünden asla dönr'nez, emirlerini. g€ri rni
alacak? Ycksa "tllah hakkmda biln"redi§iniz seyl€r
mi söyhiyorsunuz.)) + is böyle deg'il, kötil isler yap-
mrs olanlar, suqlarr dört taraftan kendilerini sar-
mrs olanlar, cehennemliktirler ve oreda ebedi ola-
rak kalacaklardrr '1r lVfilimin1el ve iyi isler isli5ren-
ler, cennete girecekler ve hep orad,a kalacaklardir.
,i Hani israil o§uilarrna «Al]a-htan baskasrna üap-
mayln, ana, baba;-ä, akraha5,a, ök-süzjere yoftsnllX.a-
ra iyi davranrn>> buyurrnus kenciileriaden söz al-
mr-st,rk da pek al;lrrtz n:iiistesna, sözünüzden dön-
müqtünüz ve hälä da drinrnede-siniz + Hani boq ye-
re kan dükmcyin, birbirinizi yurdunuzclan gr-
karrna-vtn diye söz vermis, alrd etmi*stiniz ve sözü-
nüze ta:lk clmustunuz # Yine cle isfe birbirirdzi
öldürüyorsunuz. Alanrzdan lrazllalrnr lraksrz y-ere

yurdu,nuzdan crkarryorsunuz. Onlara kötürlük \ne

dü=.rnzrr1rO etmekte birlesiyorsunuz. Size esir dü-
senlerin fidVelerini vermi\rolsunuz. Halbuki onlarr
yurtlarrndan crkarr:nak size heram kürnrnlstrr.
Yoksa kitabrnlzrn bir krsm:na inanrn, bir lnsrirnr
inkär mr ediyo151rrr,rz. Iqinizden l:u-r'ila,a:r yaparala-
rln cezasr dünr/ada haj<ir olmak. kryamet gänünde
de en acr a,zaba u['r:arnaktu'. A.i]ah vatrrtrklarrnrz<lan
gafil degildir .ts Onlar duaya halratialrnr, aldret ha.-

Jratlart bedeline satin alianlard:r. Onlalrn aza]riarr
hafifletiltniyecek, kendilerine asla J,ardrm edikni-
yecektir t Bü }{usaya kitap rcrciik. Ondan sonra
da bir biri ardrndan elgiler voiladrk. hÄervern oglu
Isa'ya aqrk belgeler verdik. Ve orru lrutsal ruh ile
destekledik, Anre, size rre z,alrirrn bj-r' haberci gelip,
nefsinizin l:o;le.lnradr§r bir ha.bel ge'Crse, kibrini-
ze yeciirtm.iyorsruruz. O haberciierin bazilar:na ya-
lancr dediniz. E'azüartnr da öidürciüniiz .l Oniar,
deiiiler ki: Yür'eklelimü zrrh ic;rndedir. Hayrr Al-
lah oulara kiiftirlei"i yüzüncie,n länet, c-,kumu.rt,ur.
Aralarrncla inanraniar pek aarirr 4F Vatta ki, evveice
gönderdilirniz kitablan teyid eden bu kitap
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(tr(ur'an) yollandr. önee käfirlere karqr zafer kazan-
mak iqin bizden yardrm niyaz ettikleri halde gimdi
kendilerine bitdirilen bu kitabr, inkära yeiteni-
yorlar. Altahur läneti bu käfirler üstünedir r& /Jla-
h:n lütuf ve inayetinden kullarrndan birine verdi-
§i kitaha krskanqhk ytiztitrden inanmamalan, ve
nefislerini satarak küfre sapmalarr, ne kötü sey-
dir. Gazab üzerine gazaba läyrk olmuqlardr. AIla-
hrn läneti inanrntyanlar üsttinedir iF Onlara Alla-
hrn vah5l etti§i sel-e inanrn denitdi. Onlarsa biz,
bize grincleriiene inamru. Dediler:. Onclan ötesini
inkär ederler. Or;rra bu kitap onlannkini te-7id eder
!l Onlara cleki; E§'er inanu,ordu iseniz bundan ön-
ce Allahrn giind:rd.i['i nelrjleri nicin öldtirdtinüz?
s Nlusa, size ap agrk cleiiller getilrni-sti. Siz ise gok
geqrneden irli,za§iy:a tapmak sur-etüe zalimlerden o1-
dunuz a Biz sizden söz alrnr"q, üzerinize Tur da-
§rru yükseltniis ve buyurmu.5,tuk ki: Indirdigimiz
kitaba srkr sanlln ve crju dinieyin. On,lar, iSittik
ama dinlemirreccäiz. Demislerdi. Yürekleri käfirlik-
Ieri yüzünclen l:tizag= r sevgisi ile doluydu; Onlala
deki: E§er inancrnu bu. ise, o inang süe ne kötü
qeyler telkin edi"r'or$ Ontrara del<i: E['er Allatun
nezdinde, ahj.ret mekänr bagkalalrnrn degil, yalnrz
sizinse ve scizünüzde do[rr-- iseniz, ölümti istesenize.
6 ,Ama onlar', eltei'ile isledikleri iqdeq dolayl hiq
bir zaman öii-imti arzu etmezter. Allah zalimlert iyi-
ce tanrr .$ Onlan. insanlar icinde yasama.;va, Aila-
ha ortak }<osar:lardaq bile claha cl.üskän bulacak-
srnrz. Her bili bin yrl yasanrak diler. Yasatrlsalar
bile bu ömür onlar.'r Allahrn gazatlrnrlan kurtara-
maz. Allah oniarrn bütün vaptrkiannr görür a De-
ki: Cebraile clüsrnan oianlar trilsinler ki, Celtrail
Allahm iznile senin l<aibine, inananlara dofru yo-
Iu gösl,erici ve miijrleleyici olan ve clah.a öncei<i kut-
sal kitablart teyid eden tru kita!:r (Kuran) ind-ir-
mistir 5d Allaha, meleklerine, resullerine, Cebrai.l
ve Mikaile cltiynan ol.an kimse bilmelidir ki Allah
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Peygamberinizden vaktile Musadan istenmis olan
peyi mi istiyorsunuz? Evet, imanrnr, imansrzhkla
cleffisen do[ru yoldan sap]xrs olur szKitap ehlinin
bir krsmr sizin, iman ettikten sonra, tekrar käfir
olmanrzr diler. Size o[rc.tti§im g-e::ge§i bilctiklei'i
halde, ruhlarrndaki isyanla bunu isierler. Siz on-
lardan yüz gevirin. A1iah l<endi liaralrnr .size bilcli-
rinceye kadar, onlan l:rrakrn. EIi:;t1.: AlJahrn giicü
her -qeye yeter x Llarnazr hakl;iie krlrn. Ze.§flt ,te-

rin. Cünkü ruhunrrzun sifasr icin dü.l1r,z-rc'la -_raptr[r-
nrz ivilikler-in karsrlr;1urr, Aliah inclinde buLr,:ak-qr-
nrz. Elhet,te AIIah her' .-se],i ltiiir tF G::rqi oniar', cen-
nete yalnrz yahurliler ve trrrisi!y,aniar gl::sceli clit,e
hiilyava J:aprltrlar Onr.uLra deki: E!er: dolr'u sö}'hi-
vorsan!z delilinizi o11-aya ko1,un lu1-:llm s AncaJ<,
ieten AIlaha Vöneien, ve clin s L'd+rrrli('ine sahip
olanlar Alla"hlarrnda.n nrükäfata kavusacakja.rdrr.

Onla-r iqin ne korku, ne tasa ola,caktrr. t& önce ya-
hudiier decjiler ki: Hrlrs[iyanlat:rn hiq bir da:
yarraklan yoktur. Sr-r1.11'2 Hrristl5,anlar dedi-
Ier kj: Yahtrdilerin hicbir davanaklatr vok-
tur. Oysa, her iki centaat, Allahrn vahvir-ii o-
kuyoylar. Hiq bir vahv lrilmernis olnnlat' cla bör'le
konusuyorler ama, Allah n5ramet giinü bu a,nlas-
mazTtklar hakkrnda hükmünü r,erecektir + iqincle
Allah adlntn saygiyie .anlldr§'r mescitlere gilmeyi,
ya..sak eclen veya. o il-lesciileri tahribe rr.g:.uasandan
daha giinahkär kinr vai'ttr. Onlar mescitlele kor-
kudan iirnererek Eirebilii'ler. Bu ciünyada zelil o-
IaCakJar. rre alrt'cile a:l l:i: azaha ug:ravacaklat'drr:
+ Allalr crt !irnrur Ye [aLll]ln bakiDiidir. Neleye do-
nerserilz cii;r-:un, olada ilJiarh sizi gr.rrür. Alla.ir, irer-
yerr ij-rzrt,a edel ve l:.er seyi bilir + Dediler ki:« AI-
lah keirtirne blr o§ul edindi». Hasa, 5-elde ve gökte
ne varsa onunduL, ve hersey onun buyr.u§u alhn-
dadrr c: Glikleli ve yeri, eqsiz t-aratan odrir. Ilir
,seyin t;Jmasrnr diledi mi ona rOl>> cle o, hemen olur.
F Bilgisizl.:r' 'Jellet iri: <<Allah bizirrtle konussa, veya
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bize bir delil gösterse.» önce gelenier de trpkr böy-
le söylemislercli. Kalbleri birbirine ne kadar ben-
zedi. Hakikati bilmek isteyenlere ayetlerimizi a-
grkga gösterdik rß Süphe yok ki biz seni bir gerqek-
Ie (I(ur'an) müjcie verici ve sakrndrncr olarak gön-
derdik. Ve sen o cehennemliklerden sorumlu defil-
sin * YahudiLer ve hrrtsl,iyanlar, onlann dinlerine
girmedikqe, senil-en hosnut olmazlar. Deki: «Alla'
hrn hda5ret yolu, dofiru -7olclur.>> Bilgi sahibi o1-
duktan sonra da onlann hava ve heveslerine uvar-
sdn A1laha kar-cr ne bir koruyucu ne bir yardrmcr
olur t& Kenclilerine kitap verdiklerirniz onu, gereffi
gibi okurlar ve uyarlar. lste onlar kitaba inanrr-
lar. inanmrvanlarsa hüsrana u§rayanlardrr + Ey
israil o§ullarr, size ba§rsladrö;rm nimeti, ve sizi in-
sanlara tistün krldrö,rmr ha.trrlavrn lF Korkun o
günden ki, kirnse kim-qenin bir seyini ödeyemez.

Kimseden bil ka.r'srhk kabul edilmez. Kimsenin
kimseye sefaati tavda vermez. Ve kimseye yardrm
edilm,ez .s Bir zamaniar lbrahimi Rabbi bazr sözlerle
denedi. O bunlarr tamamen yerine getirince biz
ona <<Seni insanlara imam>> önder <.edece['iz>> bu-
yurduk, Ibrahim, <<sovumu ria» diyince, Allah «Be-
nim ahdime zalimler nail ol:rmaz» buyurdu s Kä-
be'yi sevab kazanma veri ve güven vurdu yaptr§r-
mtzda buyurd-uk I<i <<Iblal-rltrrjn makamrnr namaz
yeri edinin.» ibranim ve ismaile benim evimi tavaf
<,saygile d'clasmak>> edenlere, burada oturup ibadet
edenlere, rükt^r ve sücüt edenlere ter'r,emiz tutunr>
dive kesin emir verdik ,T.O zt\trran ibrahim dedi ki:
<<Bu qehri giivenilil bir Xer kil, buranrn halkrndan
Allaha ve kryamete inananlarr meyvelerle nzrklan-
cirr.» Ällah buyurclu ki: }(äfil olanr da az bir müd-
det rrzrklandrraca['rm. Sonra zorla ates azabüta garp-
tracaf'rm. «Cehenneme gidis ne kötü bir akrbettir»
qt Vaktaki ibrahim ve ismail Käbe'nin temellerini
yükseltirken «Rab'oimiz, bunu yaptrk, bizden kabul
et, güphe yok ki sen her seyi dr.ryan ve bilensin.» de-
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diler t, ÄIlahrmrz, bizi sana teslim olmug olanlar-
dan krl ve s{ryumrlzdan da sana teslim olacak bir
i.irnmet meydana getir. Ibadet yollarrnt bize göster
ve tövllemizi kabul et. ]V{uhakkak ki sen tövbeleri
kabul eden ve acryanstn-» t <.Rab!.rimiz, v)vümttz-
dan bir pe5rgamber gönder de onlara senin ayetie-
rini okusun, kitabr ve hil<meti ö§tetsin, onlan ivi
in-sanlar yapsln. §üphe yok ki sen azizsin, hikmeti
genis olansrn.» t' Kendini bilmivenlerden baska
kim, Ibrahimin dininden döner. Elbette biz dün-
y-ada onu seetik. O ;üphesiz ahirette de ivilerden-
clir + Vakta ki Rabbi ibrahime (teslim o1» buprrdu.
ibrahim äJemterin Rabbine <:teslimim>> .1",1i lF ib-
rahim, bunu of,trlla,nna da vasivet etti. Yakub da
o§ullanna cle.li ki: Süphesiz Aliah -";zin iqin hrr dini
segti. Artrk ancak rnrislii'nan ciarak ölun cF Yr-ksa
Yakub öliirken yanrnrjay'rhntz da i<endi g;özierintz'
le rni gördünü2. Yal<ub ölüm ci-öse[ine -vatrnea c,üul-
larrna ölümümden sonra kime kulluk edeceksiniz?
dedi. Onlar decliler ki: Sanin Ällahrna-, kulluk ede-
ceöiz. Ba.bala.nmrzrn. ibra-bimin, ismailin, ishairrn
Allahr clan tek Allaha. Eiz ona teslim olanlarrz lF

Onlar birer ümmetti. Geiip gegtiler. Onlann ka-
zanglan o^iaya, sizin hak etti§iniz sizlere. Onlann
isledikleri sizden sorulmaz * Onlar dediler ki: Hut
den olsanrz da, hrristivan olsanrz oa dofru yolu
btilun. De ki: Da§ru yol lL.rahimin rtinidir. O Allaha
ortak kosanla.rdan do§ildi cF Dey-in ki: Alla-ha bize
inrlirilene, fbrahime, Isrnaile, Ishaka, Yaktlba, Ya-
kubun c§uliarma, indiriienlere, Ivlusaya, Isa-*ra ve ö
teki pevgamberlele, äa[--lclinden indiri]enlere inan-
drk. Onlar arasrncia fark gritmeyiz. Onlan kabul e-
denleriz. Alta-ha te;lim oianlanz a' Onlar, sizin inan-
dr[rnrz gibi inanirlarsa dcfru yolu Lrulrrrus o]trriar,
anra vüz cevilirleist: 1:erisan olttrla.r. Onlara kalsr
l<ovmada A!]air sana r,-eier,. O, heLsevi flsyan ve
bilerrdir + Allahrn r,,erdifi rengi alrnrz. Ällahdan
{aha güzei trrirn renk vcrebi}ir. F;iz Ailaha kulluk
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edenleriz .F De ki: Siz benimle, Allah hakkrnda tar-
trsmaya mr girisiyorsunuz. O benim de sizin de
Rabbimizdir. Bizim yaptrklarrmll- bize, sizin yaptrk-
larlnrz size. Biz, Allaha gönülden baghyu 6 Yok-
sa, ibi'nhim cle isrnail de, ishak da, Yakup da, o§ul-
larr dtr, FIut dendi. Veya htristiyandr mr demek is-
tiyorsunuz'? Deki: Siz mi daita iyi bilirsiniz, Allah
mr? Allahrn bildirdi§i gerqe§i bilerek gizleyenden
daha zalim kim vardrr. Allah ypattklannndan ga-
fil de§ilclir + Onlar biler iimmetti, Gelip geqti. On-
larrn hak eiti§'i onlara, sizin hak etti§iniz size. On-
larrn isleclikleli sizden sorulmaz, I insanlardan

kavray'ts-clz clanlar mlacaklar, onlart yöneldikleri
krbleden qeviren nedir? De ki: Do§'u ve batt Allahtn-
cLr. Dilecli§ini clog'ru vola vöneltir * göytecä its.n-
lara tanrkhli etmeniz ve peygamberin de size tanrk
olmasr icin, sizi do[ru yolda yürüyen bir ümmet
yaptrk. ZaLen yöneldi§'iniz Käbe'yi ancak peygam-
6ere ulzacak oLanlalt, iki topu§u üzerinden geriye
döneceklerden ayrrt etmek iqin, krble yaptrk, Bu
elbette Allahrn dofru vola 5rönelttifii kimselerden
gayrisine a§rr gelecek. Allah imantnrzt zayi etmez.

§üphesiz Allah insanldra gok lütf edicidir I Ger-
gekten de yüziinü gö§e gevirip bir qeyler aradr[rru
görüyoruz. Seni hognut olaca§rn bir ktbleye yönel-
tece§iz. Haydi, yüzünü Mescidi harama gevir. Ne-
rede bulunursanlz bulunun o tatafa yönelin. Iti-
tap ehli de bilirler ki Krbleyi gevirme Allah tarafrn-
dan haktrr. Allah onlarrn yaotrklaundan gafil de-
§ildir 6 Sen, kendilerine kitap indirilmis oLanlara,
bütün delilleri göstersen de senin krblene yönel-
mezler. Sen" Ce onlarrn krblesine yönelmezsin. On-
lann bir krsmr da di§er bir krsmrnrn keblesine vö-
nelmezler. Sana gelen bunca bilgiye ra§'men on-t-a-
nn dileklerine uyarsan ;üphesiz sen de zalimler-
den olursun t l(endilerine kitap yolladrklanm.rz,
peygamberi öz o§ullarr gibi tanrrlar ama iglerinden
bir krsmr do§ruyu bildikleri halde gizlerler # Hak,
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Rabbinden gelir. Sakrn süpheye düsenlerden olma
a Herkcsin yöneldifii bir yön vardrr. Siz de yan,srr-
ca,slna Atlaha yiJtrelin. Nerede olu-rsanrz olun, A1-

lah sizi birlestireeektir'. Süphasiz Allahrn gücü her
seye yeber + Yoia rierden crkarsan gü, yüzünü
IVIe,;cic-l.i hara.ma eevir. Nerede olutsanrz o1un, ylij.rzlij-

niizi-i o tarala ce'ririn. Bu truyn-rk elbefte hakbrr. Ve
Rr,bbindendir. r\llah yaptrklartnrzl bilir {r Nerede
trulunursanrz bulunun, nereii.en cri(arsdnrz qrkrn,
,ii.\Tytyri.izi-r mesc:cli haran"a cevirin ki, insanlar aley-
hinizde isnadda' bulunmasrniar. Arna, haksrzhk
edr:nl.er ve zallrnler baska,. OnLal'dan korkmayrn,
henden l<orkun ki size verdi§im. nimetler;inri ta-
marnlat/ayrm. Siz de do§ru yolu buhnus olun {'
Irletekim, size kenci icinizden peygamber gönder-
dii(. O, size avetlerimizi okur. ahlälirnrzr antrr, ki-
tabr ve hikmei.r örgt'etir. Bilmedi§iniz selrleri size
ögretir I Hemen siz de beni anrn ki, ben de. sizi a-
na\/lm. Eana sükr edin, nanl<ör olrnavrn * Ey ina-
nanlar, salcr ederek ve namaza sr§'rnarak Allahdan
vardrm diler;in. Muhakkak Allah sabr edenlerle-
dir s Allah, volunda öldür[ilenlere ölü demeyin,
havrr oniar: dlridir. Ama siz farkrnda defilsiniz a
I/Ir-rha,kkak sizi bir az korkur, acirk, mal, ve ürün
da.rlrä't ile d-enevecefiz Sabrrhlara mtiide ver I
O sabtrltlar ki, bir musibeLe u§rat'lalsa biz Allahr-
mz, yrnc de ona dönece§iz. _cterler 'ts Rabbrmn rah-
rneti ve acrrnasl Liöyleleri uzerine. Onlar, do§ru yo-
lu bulanlardrrf §üphe yok ki Safa ve Merve Alla-
hrn iqaretlerindendir. Hac ve Umre igin, Käbeyi
zryatet edenin br-inlarl tavaf etn'resinde beis yok-
tur. Kim kencliliginden bir hayrr isierse, Allah kar-
qrtr§rnl verici ve biDcidir + inclircligimiz acrk delil-
Ierle insanlara g;österdi§'imiz do§ru yolu iyice anlat-
trfrmrz halde o delilleri gizleyenlere, Alla.h da länet
eder, Iänet edebilen herkes Ce länet eder & Ancak
tövbe edenler, dnrumlarrnr düzettenler, r,e doEru-
yu söyleyenlerin tövbelerini kabul ederiz. Biz, töv-
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matirklarr giinler srayrsrnea tutarlar. Allah sizjt:
icin l<olavhk isteyicirlir. Gtielü§e riüstti§ünäzü iste-
mez. Bu da eksipi tamamlarnar:rza Allahrn sizc
dopru rTolu göste:'t:tesinden dolavr orta karsl sül<ra
nrnrzr eda etmeniz icindir lF Kullanm senden loenl
sorarlarsa muhal<ka,k kren o,nlara vakrnrm. Beni da-
vet edene icabet erierim. Ba,na dua edenin duasln,
kabul edelim, or..iar da benim gaülrmama ko5sun-
lar. Bana, iman etsrinler ki rioäru Vola u]a.-sstnlar lF

Oruglu oldu§unuz günlerin gecelerinde karimtarr-
nrza yal<)asmantz heläi krlrnmi-strr. Kadrnlarrnrz
sizoen ve siz kadtnlar':nrzdan ayrrlarfiazsrruz- (On-
lar sizjn il'fet eibisenizdir, siz de onlarrn.) Allah bi-
lir ki bundan vazgeqmeniz güqtür. Bu yüzclen töv-
belerinizi kabul etti ve sizi ba§rpladr. Onlaria bulu-
sun, Ällahrn size biidirdi§ini diteyin, tan yeri asa-
rrpta, ta ak iplik kara iplikten segitecek hale gelin-
ceye kadar yiyin, igin. Sonra orucu ertesi geceyc
kadar tam olarak tutun. Fakat mesciilerde itikaf
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igin niyeblenip, oturup, kaldrntzsa, kadrnlanmza
yaki.a-smayrn. Bunlar A,llahin qizdi§i srnrrlardrr. O
srnrr'lara yai<la-rrnayrn. insanlar Allahtan korksun-
lar ve koru,nsunlar diye Ailah böyte delillerini apa-
qft bildirir a lVtrallat-rnrzr loosa har:carnayrn. Ve ya-
krntaruuzrrl seryetlerinin bir ktsmrnr hite bile eI-
lerinden almak icin yargrca rüsve[ vermek güna-
htn_r islemeyin :e Sana yeni aydan s.orarlarsa deki:
O insanlara va.kti ve hac zamanrnr tlildirir (Ilaedan
sonra) evlerinize arkadah girmek do[ru cle§ildir
(1). Allairdan korkttnuz. Ve evlerinize kaprdan gi-
riniz. Kurtulusa ermeniz iqin Altahtan korkuuuz l&

Sizinle vurusanlara kar.-§r Aliah yolunda siz de vu-
rusunuz. Fakat ha.ddi asmayrn- Süphe yok ki A1-
lah saldrrganlat'r sevmez lt Onlan nerde yakalar-
sanrz öldtirün, Sizi nasrl vurdunuzdan crkardrlarjja,
siz de onlarr vur'ilarrndan crkann" Fitne. ölclürme-
den beberdir. Yalirr.z Mescid-i haram yarunda onla-
n öldtirrneyin. Me§er ki onlar orada sizi öldürnee-
ye kalksrnlar, kätirlerin cezasr budur s Ama, vaz-
p;ecerlerse stiphe vok ki. Alla,h .suclan ba§rslayrcr
ve acryrcrdrr: 's Bir fitne kalmaytneava ve onlara

-Allaha inanrnea,-y'a karjar kenriilerile garprsrn. Vaz-
geetiler mi arirk düsmanhl< sadece zalimleredir s
Haram ay'la van.rlan'saklrrrlara. haram ayda mr!-
kabele edin. I{im size saldrrrrsa aynile siz de ona
.saldrnn. Allahte,n korknn. Bilin ki .Allah kendisin-
den korkanlarla beraberdir I Allah yoiunda mah-
nrzr harcayrn. Kendi elinizle kendinizi tehlikelzr
ir.tmr.jrrn. ivilik va.nrn sünhe yok l(i Allah iyitik e-
denleri sever s Haccr ve Ümreyl de Allah yolunda
eda edin. Bundan menedilirseniz bir sey kurban e-
din, ve kurL'e"n verinde kesilinceve kadar saellrTtzt
tra,s ettirmel,in. feiniz,l.a lta.ql.a olen rre\ra hir: derdi
olan varsa tras olur'. Ve ka.rsrh§'rnda orue tutar, sa.-
daka verir, Vahut kurban- keser:. Düsmanlannrz-

(l) Eslci Atap'lo.rda eoe arkadan giritek bir batü iTLanQh.
.?i uron lasak edtuor .
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dan emin oldu§unuz ve hacca kadar K'äbe ziyateti- '

ni geciktirdi§iniz takdirde bir kur'l:an kesin. Mek-
ke de üg gün, hac günlerinden döndüyseniz, yedi
gün ve tamaen .sona l:lral<trysanrz, on gün oruq
tutun. Buda Mescidi haramda otttrmryanlar igin-
dir. Allahtan ve onun cezastndan korkun

s Hac belli aylarda o1ur. O aylarda hac-
ca niyet sdenler bilsinler ki, hacta ka-
drna yaklasmalr, fenahk etmek ve dö§ü;mek ol-
maz. iE1edi§iniz hayrrlan Aliah bilir. Yol azr§r ha-
zrrlayrn. Ama en lüzumlu gey Allahtan kori<uciur.
Ey idrak sahipleri benden korkun s Alla"hrnrzdan
rrzrk bollufu istemeniz de beis yok. Arafattan akrn
akrn inerken lVlegart-i haramda (müzdelife) Alla-
hr anrn. Onu amn ve do§ru yoiu size nasrl ö§ret-
tiyse öyle anrn, ondan önce kötü yoldaydtnu
,s Sonra herkesin Arafattan akm etti§i yerclen siz
de dönün. Allahtan af dileyin. §üphe yok ki Allah,
suglan ba§rglayrcr ve acr-vtcrdtr. l& Hac ibadeti.niz
tamamlandrktan sonra, babalarrnrzr andr§rnrz gi-
bi hatta onlardan üstün bir sekilde, Ailahr anrn.
insanlardan <<Allahrm:l- bize dünyada nimetler ver>>

diyenler vardlr, ki bunlar ahrette nasipsizdir +
insaniardan öylesi de vardrr ki <.Rabl:irniz, bize
dämyada da ahrette de iyilikler ver, bizi ate; aza-
brndan koru» derler + Kazanglarrndan faycta gö-
recek olanlar bunlardrr. Allahrn hesap görrnesi de
pek qabuktur a Sayrh gtinlerde (Hac zar::ant) Alla-
hr anrn, acele edipte iki günde dönmek istiyenlere
günah yok, daha uzun kalanlara da Allahtan kork-
mak qartryla günah yok Allahtan korkun ve bilin
ki, muhakkak surette onun huzurunda tcplana-
caksrnrz 4& insanlardan öylesi var ki, di.inya hak-
krnda sözleri seni sasrrtrr. Ve kalbinde olan 

'qeyigin Allahr tanrk gösterir. Tlalbuki o, dü,smanlarrn
en siddeUisidir (1). ,ß Senden uzaklastrmr yeryüzü-

tl) Kasteihlen Akmcs bin goraik adh müral.
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ne fesat saqar. Ekini ve sürüyü heläk eder. Mu-
hakkak, Allah fesadr se!.mez & Ona, «Allahtan
kork» denince, suqlarr ve günahlarryla kibirlenme-
ye yeltenir, on?.ln hakkrndan cehennem gelir, ne feci
yerdir orasr s Öyle insan da vardir ki (2) Allahrn
nzasrnr elde etrnek igin kendisini harcar, Allah kul-
Iarrna gok acryanCrr s Ey iriananlar, hepiniz bLt-
den itaat yoluna girin, seytanrn izinden gitmeyin.
Muhakak ki o, sizin aqrk dü.smanrnrzdrr :F Size aqrk
delilter geidikten sonra da, gene sarsrlrrsanrz bilin
ki, elbette Allah azizdir ve hikmet sahibidir .E Yok-
sa bekliyormusunuz ki bizzat Allah ve melekleri,
bulutlann röIgesinde geliversinler, ve is olsun bit-
sin, oysaki britün isler Allaha rücil eder s Israil
o§'ullanna s,cr, onlara ne aqrk deliller getirdik, Al-
lahin nimetir:e eristirdikten sonra onu de§istir-
me['e kalkrsanlar yok mu süphesiz (onlara) Alla-
hrn azabr pek siddethdir a Käfirlere dür'.va hayatt
süslü gösLerilcli. Onlar inananlarla alay ederler
ama Allahtan korkan ve inananlar kr5,srn.tr gü-
nünde onlardan üstün olacaktrr ve Allah diledi-
fine hesapsrz rrzik verir {e Bir zamanlat insanlar
bir tek kavimdi, sonralan (Birbirierinden aynldft-
lannda) Allah onlara doE=.u yolu müjde vermek
göstermek ve uyaricr cezalarla tehdid etmek igin
peygamberler gönderdi ve ihtiläflan hakkrnda hü-
küm vermek üzere o peygamberlerle birlikte kitap
ind-irdi, kend-ilerine inen bu delillere ra§men ta§-
krnhklarr yüzünden ihtiläfa düstüler. Allah iman
sahiplerini emirleriyle do§ru yola iletti. Allah
diledifini selärnet yola grkaur s Yoksa sizden
öncekilerin gekme§e mecbur kaldrklan ibret verici
haller bastnrza gegmeden cennete gitertz mi sandr-
ruz? Onlar bedbahthk, sarsrntrlar, rzdrrap ve srkln-
tr gektiler, öylesine ki, AIIahrn elgisi ve onunla bir-

(2) Suhßibtir ki ga"aila nesi )arsa harcanu§ l)e muho,ceret et
misti.
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Iikte müminier A-llahrn yardtmt ne vakit geiecch
diye aman dilediler, muhakkak ki Allahrn lutletti-
§i zafer yakrndtr -$ Onlar nafaka olarak ne vere-
celslerini soruyorlar, onlara rie ki servetinizden ana
babamza, akrabantza, yetimlere, yoksullara, yolda
kalanlara verini::. Yapt,i§rnrz hayrrlarr muhak-
kak ki Allah bilir 'lF Harb size a§tr gelir ama r]üs-
manlart öldür'mek size farz o]undu.. Nice defalar
hoslanmadr§rnrz sevlerden size haytr gelir ve nice
defalar hoslandr§rntz qeyden ser gelir, siz biimez-
siniz, AIIah bilir + Sana haram aytnda vurusma
hakktnda sual soruyorlar de ki: O avda harb biiviik
günahtrr ama insanlarr Allah yolurrdan crkarmak.
halkr Meseid-i haramdan men etmek katilclen da-
ha büyük bir giinahtrr. alartmak (dinden dönme-
ys) i-se katilden de beterdir. onlar sizi imantntz-
dan avrrrncaya kadar savastan vazgecmivecekler-
dir. Sizlerden kim dininden dönüp käfir olarak öI-t
diiyse isledifi havrr]ar Cünvada da ahirette de he-
der oh:r. onlar cehennemliktirler ve ebediven ora-
da kalacaklardrr {, trnananlar. muhaeir clanlar ve

AJlah yolunda savasanlar, iste onla.r Allahtn rah-
metine emindirler, giinkü Allah ba§rslayrcr ve rah-
met edicidir lF Sana sarap ve kurrar hakkrnda su-
al soruyorlar deki; bu ikisinde biiyi.ik günah ve
insanlar iein. trir-az faycia vardrr, fakat günahlan
faydaianndan fazladtt. Ve sana mallalrndan ne
vereceklc:rini sonryorlar de ki: Kendilerini srkrnrya-
cak, skrntrya diisürmivecek mikdannr versinler.
iste Allah delillerini size böyle agrkladr ki dü,qiine-
siniz ;F Diinya ve a,hirette. Ve sana yetimler haklun-
da soruyorlar deki: Onlarrn durumlalrnr düzelt-
mek hayrrhdrr, onlann mallarrnr i<endilerinizinkiy-
le biriihte ve ihtiiriarnla kulianln, onlar kalcleqleri-
nizdir. Allah aditi, adil oimryandan aytrmasrnr bi.
lir. Allah isteseydi sizi korku ve tasaya sokabilirdi
günki o elbette aziz ve hakimdir| Müsrik kadrnr
irran etmeden nikäJriamayur, mümin bir cariye.
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ortak kosan bir kadrndan (pek hosunuza gitse bi-
le) hayrrLdrr. Müqriklere, iman etmezlelse krzla-
rrnrzr nikählamayrn. Müsril< gok hogunuza gitse bi-
le mümin bir köle ondan hayrrhdrr. Onlar sizi ce-
henneme qa§rrrlar. Allah ise cennete ve affa qa§t-
rrr. Allah insan)ara, emirierini anjasrnlar diye d-elil-
leritri acrkga bildirmistir rF Sana hayrz hakkrnda
soruyorlar deki: «O (devir cinsi yaklasura bakrmrn-
dan) sizin igin zararhdrr onun iqin haytzlal'r esna-
srnda kadrnlardan ayrrhnrz ve temizleninceye ka-
dar onlara yaklasn:ayrrrrz. Temiziendiklerincie Alla-
hrn emri üzere yaklasrn, süphe yok ki, Allah, qok
tövbe edenleri ve temizlenenleri severt Karitn-
Iar. sizin tarlalarrnrzdrr. Tarlalarr:.tza dilecii§iniz
gibi girin ve sizde önceden hazl'hkh bulunun. A1-
lahtan korkun. Bilinizki döntip ona varacaksr-
ntz, müslümanlala müjde ver l& Yeminlelinizi te5,if
iein boyuna Allahrn adrnr kullanmavrn insanlar a-
lasrnda actil, dindar ve J:arr,"qr gör'rinmek icin ye-
mirrleritrizi te1,it etmek üzele Ailahtn acirnr anrp
durmavtn, Allah, rsiten, irelsevi bilendii + Allah ye-
nrinlerinizcle kasiisiz sa-rf etti§iniz hir kelime icin
sizi cezaiandurlaz fakat kalbinizcleki her kötii ni-
yeti cezalandrur. Allah sefaat cdici ve esirgeS,ici-
dir + Karriarrndan p.yr rlnrak icin lrgmin ecienler
clrirt ay düsünmelidirler elel bu e;nada niyel,ler:in-
den dönerler.se Allah bartstrlrcr ve acrr,'rcrdrr. l&

Fakat scinunda bosa-nrirkta islar eder'-sen.iz AIlair o-
nu da isit,ir ve biiir'. ;r Bosanan karclrnlal tie ira.u-rz

rnriddeti Lv-:klerler liljal-ra ye kii-amete inirntjroriar'-
sa Allahrn rirliimlelinric t,alattrg_rnr (cenin) grzle-
meleri hclätr defilc]ir bu miicide'u icinr:ie kocalai'r ba-
rl._qrnak ister-lerse o;-ilalt aina§ir taln harl<larl vär'-
drr" Fa,zla" eksik o)ri:ryat'ail iiaciriilat'rn rizei.'incie iei-r
ve aleyhte l:al..lara sahjptir anta er"kek kaclinlatcian
fa,rkh dru'nrrr.laclil'. E!.er kachn gebe ise elke[in
onu tel<rar. almast daha har;rrlrdrr. Tekrar almasl
ve iki.sjnin anlasarak ve ayni ]raklar'la yasanlalarr

_. -2l) _
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hayrrlrdrr. Alla}:' aaiz ve hakimdir. # Brsamak iki
defa olur, ondan sonra ya iyitikle kadrru tutmak
veya onu ho.slukia brrakmak gerek. Onlara verdi-
§inizden birqey geri almak da heläl de§ildir. Fa-
kat erkek ve kadin Allahrn emrettiii srnrrlan (had-
di ser'i) koruyamayacakianndan korkarlarsa o
baska. Sizde onlann bu haddi koruyamryacakla-
nndan korkarsanrz kadrnrn hakkrndan vez gegme-
sinde iki taraf igin de günah yoktur. Bunlar Al-
Iahrn belirttifii srmrlardrr. Onu, agmayur o slntr-
lan asanlar zalim olurlar. iF Koca, karrsrnr bir ke-
re daha boqayacak olur.sa (üqüncü defa) kadrn
baska bir kocaya varmadan onu (tekrarl alamaz,
kadrnr almrs olan erkek enu bosarsa ve ilähi had-
di koruyacaklarrna ümitleri varsa o kadrnrn eski
kocasryla evlenmesind-e bir beis voktur. iste bunla"
ilä,Jni slrurlardlr ki idrak sahipleri.ne bildirilmekte-
dir. ,ß Kadrnlannur bogadt§rnrzda muayyen nrüd-
detlerini geqirdikten sonra (üg hayrz rnüddeti) on-
lan ya iyilikle tutun yahut iyilikle brrakrn, hakla-
nnda asrrr bir muamelede bulunmak igin aleyhle-
rine olarak onlarr zorla tutmayrn, bunu yapan an-
cak kendisine zarar eder. Allahrn ävetlerini hafife
almayrn Allahrn size verdiäi nimetlerini nasihat
igin indirdi§i kitabinr ve ondaki hikmeti dü.sünün.

Allahtan korkun bilinki o herseyi biiendir. + Ka-
drnlart bo;adr['rnrzda müdrietlerini doldurcluktan
sonra güzellikle anlasrrlarsa kocalarrna varmalan-
na engel olmayrn. Bu iqinizde Allaha ve krvamete
inananlara velilmis bir na,sihattir. Bu sizin igin
daha akrlhca ve daha temiz bir istir Allah bilir, siz
bilmezsiniz. s Anneler emzir'me zamantnl tamam-
lamak isterlerse iki tam yrl cocuklannr emzirme-
lidirler, evlät sahibi olan eri<ek de qocu§unu emzi-
renin nzkrnr g;iyimini örfe göre sa§laroakla mttkel-
Ieftir. Kimser:e tal<atrnrn iistiinde bir gey teklif
edilemez, ne alla gocu§undayr z&rar görmeli ne
baba. Mirascrya da hüküin b<iyledir, a;ca ile baba
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anlasarak gocuäu memeden kesr::ek isterlerse beis
yoktur, gocuklarrnrzr baskalarrna emzirtmek i§-
terseniz örfe göre birsey verdir-tizse, bunda size sug
yoktur. A-lla,litan korkun ve bilin 1.:i Allah yaptrkla-
rrnrzr göriir. tF Iginizde öIenler arkalarrnda dul
kadrn brrakrrlarsa bu kadrnlar clör:t ay on gün bek-
lerler bu müddeti gegird-ikten sonra meqrü bir su-
rette dilediklerine varabilirtrer, bunda size bir sug
yoktur. AII"a.h yapttlilannrzdan haberdardrr. ri Bu
müddetten evvel böyle bir kadrna remz ile evlenme
teklif etmek veya bu niveti kalbrnizde giziernek
günah defildir. Allah bilirki on]arr hatrrhyacak-
srnrz arna, onlarla gizlice söylesmevin veya hig o1-
mazsa afif sözlerle konu_sun, ama muavyen zaman-
dan evvel nikäh yaprnava kalkrsmavrn, Allah kai-
binizde olanlan brlir onun icin Allahtan korkun,
yine bilinki Allah size merharnetli ve sefkatlidir. ,F

Kadrnlärdan, onlara dokunmadan veya nikäh pa-
rasr kesilmeden ayrrlmak isterseniz bunda beis yok,
anna zengin Iakir herkes kendi takatrna göre on-
larrn iasesiyle mükelleftir, bu ihsan sahiplerine bir
borgtur. tF Onlara dokunmadan bo-"aLsamz kesisti-
§iniz nikäh para.slnrn yalrslnl ödemeniz gerektir,
me§erki kadrn hakkrnr ba['rqlasrn veya nikäJern dü-
§ümünü elinde tutan bu hakkr tanrsrn. Sizin ba[rs.-
larnanrz Allah korkusuna daha uygundur, birbiri-
nize olan f.azhntzt unutmayrn muhakkak ki AIIah
yap'i,rklarinrzr görür. iF Namazlarlnlza dikkatli o-
Iun (Mnntazarn olarak olarak eda edin )hele orta
rrarnazüla Ailarla itaat ederek namaz krhn * I(orku
hallerincle na,lnaztt'nzr yürüyerek veya at üstünde
krhn, emniyete kavusunca size bilmedi§inizi ö[re-
ten AIIahr anrn. I Iginizden ölüpte dul kadrn brra-
kanlara gelince, onlan evlerinden erkarnayrp yrh-
na kadar bir gegim vasiyet edin, onlar e§er kendi-
liklerinden evlerini brrakrp giderlerse -yapacaklarr
meqrü bir fjilden dolayr size günah yoktur. Allah
aziz ve haklmdir. + Bosadl&r}z kadinlara da öde/

<v
ift
?ä
o*

;e,;tlpieleio§lOeloiaLi9läe,§lqe:.sl?§lei,^.ieiO§.iepiOH€

--31-



göre nafaka verin bu da Allahtan korkanlara bir
borctur. + iste Allah anlayasrnlz diye äyetlerini
böyle aqrkqa bil*irir. rF Görmtiyormusunuz ki bin-
lerce insan ölünr korkusuyla yurblarrndan qrktrlar
da Allah onlara evvelä öltin dedi .sonra kendilerini
diriltti, süphesiz Allah insanlara karsr lütfeclicidir
arna insanlann go§u sükretrnez. + Allah yolunda
eulrlsun, bilin ki muhakkak Allah isiten ve bilen-
dir. lF Kimdir o adam ki Allaha güzel tir sekilde
ödünc versin de Allah onu kat kat öderrncrn ( ha-
yrrh ve sevap bir ise para yatrana Allah fazlasryle
iade eder) Allah darhkta ve genislikte verendir.
Sonunda ona döneceksiniz. + israil o§ullanmn i-
.leri gelenlerini. görmez misiniz? Hani Musadan son-
ra bir zaman peygamberlerine <.Rize bir '6iit.'ii156lo1-

gönder de ona uyup Allah yolunda vuruqahm>> cie-
mi;lerdi. O da onlara <<Size savas emredilir de sa-
vasmayr verilseniz» demisti. Onlar da <<Neden sa-
vasmlyalun yurtlanmrzdan crkanldrk, gocuklan -
mrzdan ayrildtk» demislerdi ama savas emredilince
pek 4zr katlanmrstr. öbür'Ieri dönüveimislerdi. A1-
lah zalimlerin halini bilir. :r Vaktaki peygamberleri
onlara <<Allah size Talutu hükümdar olarak gön-
derdi» demisti. Onlar «O bize nasrl emreder. bizim
padi.sahh§'a ondan fazla hakktynrz yar, bizden zen-
gin de de§il» clemislerdi de peygamberleri «Süphe-
siz onu Allah secmis sizden üstün krlmrs ona bilgi
ve vücut bakrmurdan üsttinliik vermistir>-' demisti.

Allah müIkünü istedi§ine verir. Allah bilts-isi ge-
nis olandrr. + Yine peygamberleri onlara demisti ki
<<Onun pad§ahh§rnln onun hükümdarL§mrn apa-
grk delili size rabbrntzdan gtiven ve sükün veren,
iginde Musa ile Harun soyundan kalmrs emanetleri
bulunan ve meleklerin taqtdr§r tabutla gelmesidir.
E§er inananlarsanrz bu sizin iqin bir igarettir.y s
Talut askerle harekete gegince dedi ki <<Allatr sizi
bir rrmakta srnayacak kim o rr.ma§rn suyundan i-
gerse benden de§ildir. Tadmryan bendendir. Yalnrz
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ve yanhs yollar apaqlk meydandadrr, kim Tagutu
brrakrp Allaha inanrlsa kopmaz sa§lam bir ipe ya-
prsmrs olu.r. Allah her-.eyi isiten ve bilendir. s A1-

lah müminlerin velisir:-lir, cnlan karanhktan avdrn-
hfa grkarrr. Ama käfirierin koruyucusu Tagut'dur.

O da onlarr aydrnhktan karanh§a götürür- Onlar
cehennemliktirler ve oracia ebedi kalacaklardrr. s
§u adami duymadrn mr krt (Nemrud) ibrahim'le,
saltanatm kendisine veriimis oldu§unu tatttsma§a
kalkmrstr. ibt'ahirn demisti ki <<Yasatan ve öldüren
benim Alla.hrcrdrr>>. O (Nemnld) demisti ki <<Ben

de yagattr ve öldürtiriim.» ibrahim clemisti ki «Bak
Allah güne5i do§udan clc§durur sen de bir defa
batrdan do§dur bakahm » Bu sual üzerine o. §a-
srrrp ka"lmr.-stl. Ai.lah zalitl kavmi do§ru yola ilet-
mez. & §u ad,amr (Esrä) ciuymadrnmt ki,temelleri-
ne kadar yrktlmr-c bir sehrin (Kudüs) önünden
gegmis ve söyle demisti: .rAllah tamamen harap o-
lan Jlu seirri nasrl yenidcn canlandtracak.>> Bu-
nun i.iz,erii.re Allah onrl ilrliilmüs ve yiiz Sene Sonra
dirilmis ve «Söyle blira.iit ne kada.r l<aldrn» cliye
sormustn. O da «Bil giir, verra bir gtinden az» de-
mi-qti. Allah ise ,«Havri' viiz sene olclu, lrrrneüine 're
suvuna bal<, henüz l;ozuLna.n.lrslardrv. Eseüine de
bal< bu is. -ceni insanlara bri- Celil g;i-5!aa;rrel< mak-
-sadrvla olmustr-rr. -5;,: kei-niklere bal<. biz na.rl onrr
diriltiyar ve efle örtii-;,oruz_,> demisti. O rEsrä) mfr_
eizeyi 9öriin?e «Sinrrii pr-r'!rrrlytrnl k; 

^l!e 
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kär.l.irclir dornisti.'> .9 Heni ibrairirn r'ler-nisti ki «Ra.b-
bjm, öliiirti na-srl Cirilttii;n;. hana gö!sier.», Allah
,,inanmryor r,r.usnn?> clcmiqti de lbra.irim <,inant-
yorurn ama kalbim h-Lizur bulsun iyice kavrryaviln>>
demisti. Alla"h buyurnu-.iu ki «dör't kus al, onlarr
par'atuna1c.: et, paii:;.I'.ruitt birbiline karrstrr onlar-
d.an her bidni bir cl:r3rn iist,,ire at sonra onlarr
qarjrr ucarak sa-na gel:rekler.>> Bil ki Allah elbette
aziz ve trakimctrir. I }1[ir.1].arrnr Al.lah yoli-rnda sarfe-
denler, her ba;2.§tnda. yliz t-.anesi olan ve yecli ba-
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sak bitiren tek bir tohuma benzer. Allah diledi§ine
fazlasryla verir. O, lütfu genis olan ve bilendir. *
Allah lzoiuncla mallarrnt harcaytp verdiklerini
baElarrna kakntr}rallar, oniara eziyette bulunmr-
vanlar, Rablannm miikäfatrna erigeceklerdir. Onlar
iqin korku, tasa olmtyacaktlr. qF Tath söz ve suc ba-

§rslama, do.ctca olmryan bir sadakactan hayrrhdrr.

Allah nriistag'nidir ve halimdir. qn Ey inananlar, ma-
hnr gösteris iqin harcavan ve Allaha ve ktyamete
inanmrvan kisiler gibi sadakalannrzr basa kakarak
minnet ve eziyet uyandrrac'ak hiq verilmemis hale
getirmeyin. O gesit ad.am tcprakla örtüIü bir ka-
yava benzer ki ne kadar vaF-mur va§sa üständeki
toprak eider kendisi vine katr kalrr, onlar kazan-
drklalr ser;le::den hig bir se.r,ap elde edenrezler. Al-
lah i.^firl^r kavnrini doör11 vola iJetmez. .Y. Ama
Allahli-r nza,sr icin ve l:endi ruhlannrn selämeti i-
gin sadaka vereriler bir tepe üstündeki bahqeye ben
zerler ki bol bir va§'murla iki kat iirün verir. Ya§-
mur olmasa l-.i]e cisenti ona rutubet l,erir. Ailah
'Taptrklarrnrzr görtir. s Sizler heniniz prnarlarla su-
lanan ve her nevi meyva telcn hurma ve asmalar-
la dolu hir bahce. uzun bir ömür ve kendinize ben-
ziyen evlätiar istemez misinjz? Ama firtrna bah-
gevi tahrin eder ve vridrrrm alevlerivle onu mah-
vederse ne olur? Allah ivice dtisünmeniz ve zih-
ninize katmantz iCin brr AeI;ri inc,lirdi I [rr inanan-
lar, kazandrörnrz mallarrtan ve size topraktarr ye-
tistirdiöimiz sevlerdetl s2ri2lz2 veriniz. Kendinizin
aldanmadan kabul edemiS'ece§i en kötü seyleri sa-
daka olarak verrrreyin. Biiin ki Allah müstasnirlir
ve sükre läyrk olandrr. *: Seytan sizi yoksullukla
tehdit eder ve size r-ezilce sc]'Ier emreder. Allah si-
ze ba§rslama ve inayet vaacleder. O, ihsa,nr bol olan
ve bilendir rß Diiedifine ]ilkmet ve ba-qiret verir.
Ve hikmet verdi§ine cok havrr inayet etmis olur,
ama bunu ancak idrak sal-ripleri diisüntirler. ,F

verdi§iniz nafakalarr ve 5a1:trfrnu aclaklan A]Iah



bilir. Zalimlere yardrm yoktur. a Sadakalannrzt ä-
leni verirseniz iyi, arna gizlice verirseniz gok daha
güzel, bu sadaka sizi günatrlannrzdan kurtarrr.
Btittin yaptrklannrzt Allah bilir". '& Onlart (käfirle-
ri) do§ru yola götiirmek sana düqmez. Ama Alla,Ie
istedigini do§ru vola itetir. Ha5rrr iqin birsey ve-
rirseniz bunun faydasl kendinize" ZaLen yoksutlara
nafaka vermeniz de aneal; A!.lahtrr- nzast icindir"

Hayrr olarak verdi§iniz seyier, size f.azla.lasbrnlrr ve
siz zuliirn görmezsinrz. lF O fakirler ki, Allahm rt-
zasr icin harbe gideller (Bir kazane /o1u tttamaz-
lar) memleketi dolastp gecimlerilri sa{hyamazlar.

Cahilter onlaru tevazulanndan ötürü zengin (zaru-
retten uzak) santllar'. Onlan görünüslerinden an-
larsrn. Onlar tacizle birsel, istemezler, onlara ya,p-
tr§rnrz i_vili§i Allah bilit'. ,r' Gece ve gündüz gizli ve
aqrk, rnallanndan sad-aka. verenler Rablau nezdin-
de ecirlerini bulacaklardrr. Onlara ne korku vardrr
ne tasa + Riba yiyenler, seytan carpmrs gibi ih-
tilaqlar iqinde ditilecekler <<riba, ticaret gibidir»

- dedikleri icin (1). Haltruki Allah ticarefe izin ver-
di, ribavr Jrasak etti. Rabbrnrn bu ihtarr-na göre ri-
badan va,z geqenr.er gecmisteki hareketleri iein affa
u§rayacaklardrr. Yeterki Lru andan itibarc.n islerini
Allahrn nzasrna göre idare etsinleL Fa.t<at bundan
sonra da tefecilik vapanlar cehennemlit< olacaklar
ve orada ebedi olarak kalacaklardtr'. l& Atlah riba5rr
eksiltir .radakayr artirrrr. .{.llah günah isieJren käfiri
sevmeT .l Onlar ki inanrrlar. fyi i.sler yaparlar-,
Namaz krlarlar, zel<at verirler Allahlart nezdinde
mükäfablan büyül<ttir. Onlara korku ve keder yok-
tur. jr' Ey iman edenler, e§er mliminlerseniz Al-
lahtan [<,rrkun. Ve libaCan arbakalan ( Alacasinrz-
dan) vazgegin. + Bunu yapmazsanrz biliniz ki A1-
laha ve resulüne äsi olmus olursunuz. Tövbe eder-
seniz sr:rmayeniz sizinclir. Hiq kimseye haksrzhk
etmezseniz sizede haksrzhk edilmez- s Borglu, cide-
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!'u m'.rameleyi görecektir. Kimseve zulmedilmi\re-
cektir. Herkese Iäyrk oldu§u -sey verilecektir. I
Ey ina.nanlar, belli bir müddet icin borglandrfrniz-
da bunu vazr ile tesbit eain. Actil kätip Allahrn ken-
disine ö§rettifi sekilde yazrnaktan qekinmesin borc
lananrn söylediEi gibi ve do['ru olarak yazsrn, O
Allahta,n korksun, hiqbir sey krsmasm,- ama e§er
borglu bu imkäna sahip de§ilse yazdrrma§a gücü
yetmezse velisi do§ru olarak yazdrrsrn. Adamlan-
nrzdan iki erke§i bu muarneleve tantk tutun. iki
erkek olmazsa birinin unutu§unu öbürü hatrrlasrn
diye münasip kimselerden bir erkekle: iki kadm
tanrk olsun. Sahitli§e qa§rnlanlar kagrnmasrnlar.
Az olsun qok olsun, belli bir müddet igin verilen
borcrr vazmayr ihmal etmeyin. Bu, Allah katrnda
adalete daha uygunclnr ve tanrkhk icin daha sa[-
lam olan. süpheye düismemenize yara.yan birseydir.

Ancak ahs - verisinizi elden ele devir suretiyle
yaplyorsanrz yazmamakta hata yoktur. Ama ahs -veripinizde gahitler brüundurun. tsundan ne yaza-
na ne sahitlere bir zarat gelmemelidir" Baska türlü
davranrrsanlz haksrzhk yapmrs olursunuz. Allah-
tan kolkun. Allah size ö§r'etmededir ve hersevi bi-z
lendir. ,F Eter yoldaysanra ve kätip bulamazsanrz,
alrnrs oldu§unuz rehin yeter. tsirbirinize güveniniz,
emniyet edilen borclu, borcunu öclesin kendisini
yaraba.n Allahtan korksun. §ahitlik ederken bilji-
§inizi gizlemeyin. Gizliyen günah iqtemis olur. A_I-
lah yaptrklarrrrrur tarr,amen bilenclir. I Göklerde ve
yerde ne varsa Allahrndrr. I{a.tbinizclekileri, gir_:le-
seniz de aqr§a -rrursantz d.a, A1lah hesabrm sorar.
Allah diledi§ini basrptar ve diledisine azap verir.
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Allah herseye gücü yetendir. * Peygamber kendisi-
ne rabbi tarafrnc'lan indirilener inanrrrrqttr. Ve bü-
tün müminler de Allaha, meleklerine, kitaplanna,
peygamberlerine inanmrqlardrr. Ve «Allahin pey-
gamberleri arasrnda falk gütnreviz, duvduk ve i-
taat ettik Rabbimizden varlr§anma diieriz. Sana
dönece§iz» derler, rß Allah hiq kimseye takatr üs-
tünde bir mükellefivet yüktemez, herkesin kazan-
dr§r (sevap ve günah) kendinedir'. ,<Rabbimiz, e-

§er untrttuysak hata isledivsek hrizi ba§lsla ve bi-
ze bizden öncekilere ' yäkledr§in kadar agrr yük
vükleme. Gricümüzün vetmedifj vükii vtikjsrne. Bi-
zi affet, varbl.a, b)ze aet. Mevlämtz sensin. Käfir-
ler kavmine karqr bizi muzalf.er krl.»

AL-i IMRÄN (rMRÄN
soYU ) sÜRESi

t )W.dine'de lnntistir. itri ryüz dueLlir )

Qok aeryan ve rahmeti
bütün varhklarr kapiayan
Allahm adr ile.

Elif - Lä,m - Mim iE O AIIah ki onclan gay-
ri tapacak yoktur. Diridir, koruyan ve hiil:meden
odur. s (O Allatrl sana kitabr hal<kryle indirdi. O
kitap ki ellerinclekj kitabr dcfrular. Haikr do§ru
yola
Incil

yöneltmek elce de Tevrat, Eär ve
batrlcian aytrrcryr (Furkän)

rn äyetlelini inkär edenlere .siddet-

,i

indirdi. ,.



li bir azap vardrr. Allah aztzdir ve cezalandrncrdrr.
a Süphesiz, yerde ve gökte olan higbir qey Allaha
gizli kahnaz. tt O ki, size ana rahminde, diledi['i
sekli verir'; ondan gayn tapatak I'oktur. Azizdir
ve hükmü genistir. s' Sana kitabr indiren odur. Ki-
tabrn temelini teskil eden bir krsrm äyetlerin mä-
nasr apacrktrr: bir kurm äyetlerde ince mecazi mä-
nalar vardrr. Kalblerinde e§rilil< olanlar, fitne gr-
karmak icin, o mecazh äyetleri tevil edcrler. On-
Iann gergek mänalarrnr ancak Allah bilir. idrak
sahipleri derler ki «Biz ona inantnz. Avetlerin hep-
si Allah'tan geimistir.» Amma böyle dü*sünenler
yalmz akit basrnda olanlardrr. {' Rabbimiz, bizi
selämete crkardrktan sonra kalblerimizi vanhs yo-
la saptrrma ve kendi katrndan bize rahmet ihsan
eyle . §riphesiz sen cok cömeltsin, ba-§rshyansln. s
Rabbimiz, gelece§'ine qüphe olmayan günde insan-
lan toplayauak olan muhakkak sensin. Süphe yok
ki Altah va'clinden dönmez. + KäIir.oianlan AI-
lah'a kargr süphesiz ne nrallarr, ne evlätlarr koru-
yabilir; onla.r atesin vakrtr olacaklardtr. i$ Firavun
soyu da ,ondan -.vvel yasamrs olanlar gibi, äyetle-
rimize yalan dediler. Allah onlan giinahlarryla ya-
keladl. AlLahrn r)ezasl siddetlidir. + I(äfir olanJara
de ki: <<Yakrnda rnutlal<a venileceksiniz ve cehen-
neme sürtileceksiniz. Ne köiü yerdir ora-st.>> {- Bir-
biriyle qarpsmts olan iki orciunun hali size ibretti.
Ordunun biri Allahrn dini icin sava"sryordu; öteki
imansrzdr. Imansvlzr. gözleriyle, miiminleli,olduk-
larrnrn iki misli olari'r"Lt gördüler. Allalt, clilecligini
kendi yardrmryle cle.ii,ekler. Gercek, bu uzag=t gö-
ren insanla"r icin ibiet veriei bir oLärldt (1). ,F Ka-
dtna karst sehvet. evlät, bit'iktirilll!5 all,rn ve gii-
rnüp, cins a.tlar, havqanl3.r ve ekinlere diir;künl,.ik,
insanlarrn hrrsrnr tahrik eder. Br-i-ttra.r diinya ha-
yatrnm rrleta'larldlr. En güzel mekän ise Ailahrn

(l) Bear LIu.llarebesl. (Elmaltlt, Mahmut Esat telslrlerl).
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katrndadrr. rF De ki: Size bu zevhlerden dalra ha-
yrrhsrnr haber vereyim mi? ,Allahtan korkarlar al-
trndan rrmaklar akan ve iginde ebedi kalara,}lan
cennetleri, terterniz eslere naitr olacakiar Allalim nza
§ onlann üzerine olacaktlr. Allah, kullartnm ha-
lini görendir. + Onlar <.Rabbimiz, biz sana inan-
drk. Suglarrmrzr ba,§rsla ve bizi cehennem azeiilttt-
dan koru!» derler. r'1 Biz;;. sahredenleri, dop-lrrilar:,
itaat eytiyenleri, yoksul)a,ra vardtm edenleri ve se-
her vakti dileyenleri. * P,izzat Allah, kencljnden
gayri iläh olnrad:§rnr gdsl,e:rdi. AIlah kesin t,lai:ak
bildirdi ki, kendinden g'ayri l.apacak voktur. [4e-
lekler, bilgi sahipleri, .Ailahrn daima ädil oldrai:una,
ondan gavri Allah oJmadrp.rna tanrkhk ettilev. O
aziz ve hakim olan ,Allah js .AIIah katrnda riir:. an-
ca^k islämdrr. Kendi,lerine kitap verilenler bunu
öfrendikten sonra. ara,lannda"ki haset yüzirnclen,
ihtiläfa düqtiler. Allahrn äyetlerini inkär- et1en,

bilsin E, Attatr hesabr tez olandtr. a Seninle tar-
h+rrlarsä de ki: «Ben ve bana uyanlar Ail:.lia tes-
ü;irr. Kitap ehline ve ca,hillere rle ki: <Is!änrh§r
kabul edecek misiniz?>> E§er kabul eclerXelse do§-
ru yolu bulmu.s olurlar. Yiiz cevirirlerse slnin
vanfen ancak bildirmedir .Allah. kullalinr Eiöi-eri-
dir. + Allahrn äyetlerini inkär eCenlere, haksrz
yere PeygamberJerini öldiirenlere, dc§rulu§u erlre-' den ve ö§üt verenlerin cantna ktvanlara acr Lrlr a-
ap olaca§lrnr hal:er ver lF Onlar'. c kimselerdjr kj,
bütün yaptrklarr bu diinriada da. öteki dün.rra.da da
heder olmustur. Kimse onlara vardlm etrrriyeceJ<tir.

.'e Kitaptan kendilerine brr pay verilenlerin lraline
baktrn mr? Aralaundaki iirtiläflarr halletsin c1iye,

Allahm Kitabr kendilerine g-österilince bir krsmr
srrtlanm gevirdiler ve uzaklasttlar. Onlar bunu
ädet edinmislerdir. js Bunu yaprnalarrntn sebebi,
«Cehennem ateqi bizi sayrh birkaq gün yaliacak>>
demelerindendir. Bunlar kendi uydurmalarlyle
dinlerinde de kendilerini aldatmrslardrr. + Arna ge-
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§u güzel- kabule rnazhar etti ve bir bitki gibi bü-
yüttü; Zekefiyayr da onun hizmetine verdi. Zekeri-
ya ne vakit rnih-raba gilse yanrnda bir yiyecek
bulurdu. O, Meryeme: <<Ey Meryem, bunlar sana
nerden geliyor?» demisti. Meryem: <<Allahtn katm-
dan>> demisti. §i.iplresiz ki Allah, diledi§ine hesap-
stz rrzk verir. js Zekerya orada Rabbine dua ede-
rek demisti ki: «Yarabbi. senin katrndan temiz bir
züniyet ver bana. IVluhakkak ki sen duala.rt i-citen-
sin.>> :§ Mihrapta durup namaz lularken melekler
«Gergekten de Allah sana Yahya'vr müjdelemistir.

O, Allah sözünü-ta.sdik eden bir insandrr. Uludur,
kötülüklerden uzaktrr, iyilerden bir peygamberdir>>
diye nidä etmisti. & Zekerya demisti ki: «Rabbim,
benim nasrl oflum olabilil ki ihtiyarbk omzuma
gökmüstür. Karrm da krstrdrr. Böyle olrnakla be-
raber Allah diledi§ini yap^r. * Zekerya demisti ki:
«Rabbim, bana bir delil ver.» Allah buyurmustu
ki: «I.5te sana delil, insanlaria äg gün ancak isa-
retle konusacaksrn. Yatsr ve seher vakitleri Rab-
bini sükü-rle srk srk an ve takdis et.)) + O zaman
melekler demislerdi ki: «Ey Meryem, muhakkak
ki Allah seni ssqti, seni anttr ve bütün kadrnlar-
dan üstün krldr.» ,i Ey l\Ieryem, Rabbine itaat et,
secde et, ce;naatle birlikte r'ükü et. iF Bunlar, kayrp
tan haberä*f,ür ki sana vahyetmekteyiz. Mei.
yem'i büyütmeyi tizerine alacak kim diyq kalem-
lerin kur'a eektikleri zarnart da, bu k^onuda ihtilä-
fa düstiikleri zaman cla vanla,unda de§ildin. aa

Hani meiekler, <<Ey Meryem>> demislerili. «Muhak-
ka"kki Aliah seni kendisinin bil kelimesiyle müjde
iemektedir. Onun adl Meryem o§lu Mesih isa'drr
ki, dünyada ve ahirette saygr görecek ve Allahrn
yakmlanndan olacaktrr. s O, besikteyken de, bü-
yüdü§i.inCe de insanlarla konusacaktrr ve o, iyi ki-
;ilerdenciir. s Meryem demisti ki: <<Benim nasrl
gocu§um olabi)ir ki, hiqbir insan hana dokunmadr.»
.,Ama Allah höylece dilerii§ini varatrr ve herhangi
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bir isin olmasrnr ditedi mi «Oll» der ve o, hemen
olur. # Allah ona kitabr, hikmeti, Tevrat't ve in-
cil'i ö$rebti. s Onu israit o§ullarrnrn peygamberi
krldr. O da Israil o§ullarina dedi ki: «Ben Rabbi-
nizden size delillerle geldim. Qamuru yo§urur, ktt.!
sekline sokar, üfterim. Allahtn izniyle halkederim.
Anadan do§ma körün gözünü Allahm izniyle aga-
rtm. Cizzam illetine tutulana sifa veririm ve Al-
lahrn izniyle ölrileri diriltirim; evlerinizde ne ye-
di§inizi ve ne topladr§rnrzr söylerim. E[er inanan-
lardan-.antz muhal<kak ki bunlar size delitdir.
cF Tevrat'tan elinizde olanr do§ruluyorum; size ha-
ram edilmiq bazr ,geyleri heläl ediyorum ye Rabbi-
nizden size delillerle geiiyorum. Allahtan korkunuz
ve ona itaat eciiniz!. 'ts l\{uhakkak ki Aliah benim
de Rabbimdir, sizin de. Ona kulluk edin! Do§'ru yol
budur. l& Isa, oniarrn küfre saptrklannr duyunca:
«Allah ufirunda benim yardrmcrlanm kimlerdir?»
dedi. Havariier: «Allah u§runa vardrmcr bizleriz.»
dediler, «Biz AIIalra inandrk; sen de -qahit ol ki. biz
ona tc:iim clanl,rt'danrz-.>> 4 Ralrbimizin inCirdi§ine
inandrli; peygarrrbere uydul<; bizi sahitlerle trirlik-
te vazt.. + Hiteye sa.ntrlar; Allah da mukabele etti.
Allah, hilecileri cezalanrtrrranlarrn yardrmcrsrdrr.

# O zamanlar Allah, Isa'ya: «.Seiri öldürecek de
ben;.m kendi katrrna yükseltecel< de, käfirlerden
kurtanp seni arrtaLrak da benirr,; sana uyanlan kr-
yametc liaCar käiirlerden üstün krlacaflm. Sonun-
da dönüp gelece§iniz yer, beninl katrmCrr. DüStü-
§ünüz ihtiläflalda hakem olacal< benim. 'F Käfir-
lere geiince, onlarr dünya ve ahil'ette si..iCetli bir
azaba garpttracaftm. Onlala ya.rdrm edecek kimse
yoktur. {, tr'akat inananlar ve iyi i-qler isliyenler
bol bol mükäfatlandrnlacal<trr. .Aliah z:rlirnleri sev-
mez. :& Bunlalr ,stj:!a äyetlerirrriz,jt:n ve doffrulukla
hükmeden Kur"ancian okrrl,'crir,z. + Ge:'qek odur ki,
Allah indinde tsa, topraktan ya,::a-Lthp soorä, <<O1!>>

deyince oluveren ädemin örneg'idir. äa Hakikat Rab-
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iimizden gelir. Artrk ;üphecilerden oima!, + Bilgi
iana ula.strkta,n s,onra da yine seninle tartrqan o-
iursa de ki: ,.Gel!n n§ullartmtzl ve opullarllllzl ve

kadrnlannlzt ve kad:nlarli'ltzt ga,§rrahm; siz de, biz
c1e gelelim; bö5riece ciua edelim; Allahrn länetini
valancrlar üzerine gevir:elim.>> "$ Muhakka,k ki ger-

eek haber budur. AlXa.htan gavrr iläh yoktttr ve
siiphesiz Allalr aziz«lir ve hiknleti gok olandrr. $
Gene yüz qevirirlelse Ailah, süphesiz fesatgrlarr
bilir. s. De ki: ..Ey kitap ehli, siz de ve biz de ara-
mtzda e-sit olan keiimeye gelelim; ancak Allaha
kulluk edelirn; higbir -seyi O'na benzer gösterme-
veUrrr; dllahl brlakrp da bazllartntz baztlartnt reh-
ber tanlri':asrnlar. Gene de 5iüz qevirirlerse deyin
ki: Tanrk olun. biz muhakkak Müslüman]ättz.;., s

Ey kitap ehli, nbrahim hakkrnda ne diye gekiqi-
yorsunuz? Tevrat ve fncil ondan sonra ind.irilmi=s-
tir. Dü.sünmtiyor- urusunuz? l& Yarrmyatr:alak bil-
di§iniz seyleri tartr.siyorsunuz cla hic bilmedi§iniz
Eeyleri ne Cive tarttgmaya kalktyorsunuz? Siz bil-
mezsiniz Allah biiir. jF Ibrahim, ne Hrrist,ivan'dr.
ne de Yahudivdi: dosdö§r:u Müslüman'dr. Ve sirk
koganlardan cielridl. ir Ibrahim'e en yakrn olanlar
Allah, inananlarin velisiclir. rF Kitap ehlinin bir
bölüEü, sizi r:olunuzciarr saptrrmak hevesindedirler,
ama, onlar ancak l.;endi rrelislerini sapttrrrlarue
farkrnda olnrar:lar. 's E). kitap ehli, Allalrln ävet-
lerini niqin inliäl' edersir:iz? Onlarr göriiyorsunuz
da. {' Ey kital: e]-lii. niein hakla bätrh ka,rrstrrrl,or-
sunuz ve gerqe§'i giizlivorsunuz? Oysa ki biUvorsri-
nuz da. qF Kitap ehlinin-"bir grupu da dedi ki:
iman edenlere indil'iie<ne gtincliizleri inanrn, ak-
:cärnlärt käfir olun ki. ir-lananlar da inanclarrndan
belki dönerlel'. ä: Dininize uyan adan:dan baskasr-
na inanmaytnrz! Dc[.r'u VoI. ancak Allairrn yolu-
dur. Size verilc-'ni;'l-jlr ]ta,skalanna da vel'ildiflini ve
onlarrn rehbei:.iniz :'r:dinde delille. gö-stererek si-
zinle tartrqacaklar:na inanrr:ayrn derlerse de ki:



Lütüf ve ihsan Allahrn elindedir; onu diledi§ine
verir. Allah, IütIu genis olan irer qeyi bilendir. *
Diledi[ine rahmetini tahsis eder; O, büyük lütuf
ve ihsan sahibrdir. 16' Kitap ehlinin iginde öylele-
ri vardrr ki, cirr bir kantal altrn emanet etsen
olrlu$u gibi öder: öylesi cle valdrr ki bir altrn ema-
net etsen ayak direvip i-srar etmedikqe ödemez. Bu
da uÜmmilerin mallalmr almakta bir sakrnca yok>>

demeierindendir. Bunlar, bile bile Allaha karsr
yalan söyiiyenlerdir'. sF Halbuki kim ahdine saük
olur ve Allahtan korkarsa bilsin ki Allah kendisin-
den korkanlan sever. l& Allaha I'aptrklarr ahdi ve
yenrinleri, bayagr bir bedel karsth[r defistirenler
yok mu, cnlar ahlette nasj»sjz olanlardtr. Allah
krvamet g,tiniincle onlarla kcnusmaz; yüzlerine bak
maz, onlar hakkrnda «Iyidir» demez. Acr bir aza-
ha ufra,yacaklardrr. s On]ardan bir btjlük de, kitap
okuvormus gibi g^örünmek icin, dillerini oynatrrlar.
Ilalbuki okuduklarr sey kitapLa yoktur. Bu, AIIah-
tan gelmis derler. Halbuki Allahtan gelmemistir.
Ve bile bile Allaha loühtan ederler + Kendisine ki-
tap, hükiim ve pevgamberlik verilenlerin, insanla-
ra: <<Allahr brraktn, bana taptn» demek haddi de-

§ildir. O, ancak ö§retimekte okumakta oldu§unuz
kitaba. AIiaha ba§lanrnrz! der. s «Melekleri ve p€y-
gamberleri Tann olarak tantylnvr diye emretmez.

Siz. Müsltiman olduktan sonla, käfir olmanrzr
emleder mi? + O zaman ki Allah; <<Peygamberler-
den size kitap ve hikmet verdim; sonra elinizdeki
kitabr tasdrk eder bir peygamber gönderece§im.
Ona n-rutlaka inanacaksrntz ve yardrm edeceksiniz,
diye söz alacaksrnrz. Size yükledifim bu a§rr yükü
kabul etlittiz mi?>> demisti. Onlar da tekrar «Katlul
ettik» demislerdi. O da demi;ti ki «Taruk olun, bon
de sizinle birlikte bu söze tanlkhk edeceklerdenim.»
iF Bundan sonra da döneklik edecekler, bozgun-
culardrr. iF Allahin dininden gayri din mi arryor-
Iar? Gtiklerde ve yerde bulunanlar, istekleriyle ve-

4,5
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ya zßtla ona teslim olmu.clardtr. Ve her sey ona dcF

necektir. tF De ki: <<Ailaha, bize indirilene (Kitait),
ibrahim'e, ismail'e. ishak'a, Yakuba ve o§ultarina
indirilene Musa'ya, isa'va ve diger peygantberlere
gönderilene inandrk; a.raiarrnda fark gözetmeyiz.
G'na teslimiz. rß isläm'd.:rir gayrr din anyan makbul
trir kisi de§ildir. O, ahirette hüsrana u§rayanlar'-
dan olacaktrr. :i Inandrktan sonra küfre dönen
kavme Allah do§ru volu nasrl gösterir; halbuki on-
lar, peyga,mberin gerc'ek oldu§una tanrk olrnus-
lardr. Kendilerine acrk deliller gelrrristi Allah, zalim
kavmi do§n1 vola iletmez $ O adamlann cezalarr,
Allahrn meleklerinin ve bütün insanlarrn läneti, ü-
zerlerine oimasrdrr. * Ve bu länete ebedi olaral< ma-
r-uz olacaklardrr. Azaplau hafifletilmez ve yilzle-
rine bakrlmaz. + Ancalir bundan scnra tevbe e-
denler ve dururnlarrnr düzeltenler miitesna. Ifu-
hakkak ki Atlah. ba§rs!,r1-an ve acryandrr. * Iman
ettikten sonra käfir olup .sonra da küfürlerini art-
trranlarrn tevbeleri asLl kabul editn:ez; onlar sa-
prkttrlar- # Gerqekten irä.fir olanla.r ve käfir ola-
rak ölenler, dünya l<arlar altrn feda etseler mak-
bule gecmrz. Bunlann hiebiri kurtulmaz. Onl.ar:rn
akrbeti aet bir aza.o olecz,ktrr ve h-iebir varcttmcrlarr
olmrvacaktrr. s Sevdiiiniz seylercien (Yoksr.illara)
nafaka vermedikce, a-rii. hayrr islemis olamazsrnrz.
Muhakkak ki Allah, h:r.er.rdr-4rnrz seyleri bile-ndii'.

I israil ofullarrna, israi]'in Tevrat inmeden önce
kendi nefsirre hararn et,t,i§'i seylerd-en gayt'r her
türlü yiyecek heläl krhnrnrstr. E[er dofl'rularsanrz
Tevrat'r geiirip okuyun bakahm. s Bundan böyle
de Allaha yalan isnat eden olursa o adamlar zalim-
lerdir. ,F De ki: <<Allahrn sdzü do§rudur. Siz de clo§-
ruyu gösteren ibrahim'in cl-inine uyun. O, müqrik-
lerden de§ildir.» l& insanlar igin ilk yaprlan ibadet
evi, süphe yok kl, Mekke'deydi. O, kutludur ve ä-
lemlere do§ru yolu gösterir. lF Acrk deliller ve ib-
tahim'in makam:. oradadrr. O eve giren emniyete
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kavuqur. insanlaldan, gücü ye'r,ene, oraya gidip
Allah igin haccetmek emrolunmu,stur. inkär edene
gelince, Allah güphesiz biltän cihanlardan müsta§-
nidir. s De ki: «Ey kitap ehli, Allahm delillerini
nigin ikär eder-qiniz? Allah, bütün isiediklerinizi
görür.» + De ki: <<Ey kitap ehli, iman eclenleri ni-
gin zorla do§r'u 5roldan saprtmaya ve e§rilife sev-
ketmeye kalklsrrsuuz? Kendiniz Allahrn emirleri-
ne tamrksrnrz. Ye Allah, yaptrklarmrzdan gaafil
def'ildir. * Ey inananlar, kendilerine kitap verilen-
Ierden bir krsrnrna uyarsanrz sizi inanrnrzdan dü-
pürür, käfir yaparlar. t' Ama siz nasrl käfir olabi-
lirsiniz ki Allahrn äyetleri size okunmada ve Alla-
hrn Resulü aranrzda. Kim ki Allaha srg=rnmrstrr.
o, do§'ru yoia iletilmistir. + Ey inananlar, Allahtan
hakkryle korkun ve Müslüman olarak ölünüz!. it
Hepiniz Allahrn enrillerine salrhn! Pargalanmayrn!
Allahrn size bahsetti§i nimeti anrn! O Allah ki,
siz birbirinize dü-sman iken liaLblerinizi uzla^-strrdr.
Onun lütfu ile kardeq oldunuz. Bir ates gukurunun
kenarrnda iciiniz; sizi oradan kurtardt. iste Allah;
do§ru yolu bulasruz diye böyle agrk deliller verdi.

rß iginizde. sizi hayrr yapmaya ga§rracak, sizi iyi-
li§e sevkedeeek ve sizi kötüIükten uzaklastrracak a-
damlar bulunmahdu. Iqte o adamlar kurtuluga e-
renlerdir. + Kendileiine acrk deliller geldikten son-
ra da yine bdlük bölük olanlar ve ayrrh§a düsenler
gibi olmayrn. Öylelerine tiüyük azap vardrr. 'F Yüz-
lerin a§alctrtr ve yüzlerin l<arardr{t gün vardrr. Yüz
leri kararanlara: <<fnandrktan scnra käfir mi o1-
dunuz? Käfir olr.anrza ka.rsrlrk azabr tadrn baka-
hm>> denir. * Yüzleri a§aranlar ise Allahrn rah-
metine erigrniSierdir ve o rahmette ebedidirler. +
Igte sana gergekirg=iyIe okuclu§umuz Allahrn äyet-
leri bunlardr. Allah, älenlere zulmetmeyi iste-
rnez. :* Göklerde ve yerde ne varsa Allahtandrr ve
her is dänt'rp dola.,srp O'na vanr. {. Siz, insanlar i-
gin yaratrlan en liayrrh diue mensupsunuz. insan-
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lara iyiliEi emredersiniz: fenahkta bulunmayl men'
edersiniz ve Allaha inantrstnrz. I(tap ehti de inan-
saydr haklannda haytrh olurdu. Onla.rdan inanan-
lar var arnma, qo§u imandan grkmrstrr. ä Onlar,
size eziyet etmekten g-avrt hicbit zatar veremezler.
E§er sizinle sava-sa giler'ler-qe bczpstta uErarlar ve
kendilerine yardrm edilmez. + Nereye gitseler zillet
damgasrnr yemisierdir. Iqlerinden, Allahrn emir-
lerine ve insanlarm yaprstrklan ipe sartl-a,nlar müs-
tesna. Allahrn gazabrna u§radtlar ve meskenet dam
gasrnt yediler. Bu da, Atlahtn äyetlerini inkär et-
meleri ve peygamber'leri haksrz yere öldiirmeleri yü
zünden, isyän etmeleri ve hadlerini asma,lan yü-
zündendir. rF Onlaun hepsi bir de§it, kitap eh,lin-
den övleleri var ki, do§r'u ibadet ederler; gece sa-
atlerinde secdeye l<aoanarak Altahrn ä,yetlerini o-
kurlar. a A]laha, ahirete inanrrlar. in-sanlara iyilik
emrederler. Kötiilük yapmaym! dertrer; hayra
kosarlar. I;te onlar, iyi irrsanlardrr. tF Hayrr olarak
ne yaparlarsa karqrh§rnr derhal görr,irler ve Allah,
kendisinden korkanian cok iyi bilir- iF Gerqekten
ile käfirlerin ne mallan. rre evlätia,rl. kendilerini
hllahrn elinden koruyabilirler. Onla,r abese atrla-
eaklar ve orada ebedi kalaeaklar. lF Onlarrn su dün
ya hayatrnda harcadr.klat'r .sey, nefislerine zülmeden
bir kavmin ekinlerini vuralt ve mahveclen piddetli
rüzgära benzer Onlara Allah zülmebmez, nefisleri
uulmeder. * EV inananlar, birbirinizi,brrakrp bas-
kalarrnr doot edirrmeye kall<r.smayrn. DüsmanLk-
lan, a§ulanndan grkan sözlerden krellidir" Kalble-
rinde gizledikleri düsmanhk ise daha btiyüktrir.
iste Oüsünesiniz diye bu delilleri slze aerkladrm. iF

Sizler o ki.silerdensiniz ki, onlan .seversiniz ama
onlar sizi sevmez. Siz kitaba tam olarak inanrrsr-
mz. Onlar sizinle bulu;tuklannda inandrk derler,
Yalntz kalüklarrnda, size besledikteri kin yüztin-
den, parmaklarrnr rsurrlar. Onlara de ki: <<Kin_inizte
ölün! Süphe yok ki, Allah, kalblerde ne varsa gok
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iyi bilendir. s Size bir iyilik gelse ta'salantrlar; kö-
tütü§'e u§rasanrz sevinir{er. Eg=er sabreder ve Al-
lahtan ]<orkarsanrz, hileleri size higbir zatar ver-
mez. §üphe ,,ok ki, Allah onlarrn yaptr§rnr tarna.-

miyte bitmektedir. re Hani sen insanlarr harb ye-
rine yerlegtirmek igin sabah erken evinden aynl-
mrqtrn Allah bunu duyuyor ve biliyordu. e iginiz-
den iki grup, korkarak geri dönmekteydi, halbuki
Allah cnlann yardrmcrsrydr. insantar, ancak Altaha
güvenmelidir. rp Siz saylca az olduSunuz halde,
Altah size Bedr''de vardrm etmistl- Artrk siz de AI-
lahtan korklin ve O'na sükredenlerden olun! a
Hani sen insanlara demistin ki: «Rabbiniz size
mel.eklerden üc binini indirecek: bu, size yetmez
mi? » {F Evet, e§er sabrederseniz ve Allahtan kor-
karr;anrz, dästnanlar size ansrzrn saldrrsalar bile,
Ra.bbiniz bes tlin rnelekle size yarcl.rm edecektir.

6 Atlah, bunu a.neak size bir müjde olsun ve kal-
binize güven geisin diye yaprnrstrr. Zafer, ancak a-
ziz ve hikmeti gok olan Allahtan gelir. * Allah, kä-
firlerin ileri gelenlerinden bir kr.cmrnr öldürmek ve
bir krsmrnr da uoerisan bir halde geri gevirmek i-
qin o yardrml yapmrstrr s Bu isbe sana bir sey yok;
O, dilerse tevbelerini kabul eder, diterse zalim o1-
dukl.an iqin onlara azap verir" s Göklerde ve yerde
ne varsa Allahrndrr. Diledi§ine ezap eder, Allah,
ba{tslayan ve acryandrr. + Ey insanlar, faizi kat
kaL arttrrarak yerneyin; Allahtan korkun ki kurtu-
lusa eresiniz. 5F Käfirler igin hazrrlanmrs olan a-
te5ten sakrnrnrz. rF Allaha ve Resul'üne itaat edin
ki, acmanlardan olasinrz. rr Rabbinizin yarhgama-
srna Allahtan korkanlar iEin h.azrrlanmrs ve ge-
nisli§i gökler ve verler kadar olan cennete yansrr-
casrna kos.un. # Onlar ki, darhkta ve ferahhkta
yoksullan beslerler, öfkelerini yenerler ve insantlan
affederler. Allah, iyilik edenleri sever. rF Onlar, bir
kötütlik yaptrlar mr veya nefisterine bir zülümde
bulundular mr, Allahr anar ve suq.larrnrn ba§rstan-
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rflasrnl dilerler. Günahlartnt Allahtan baqka kim
bafrshyabilir? Orilar, isledikleri sugta bile bile ayak
diremezler. ic Onlann mükäfatlart, Rablerinin
yarhgamasr ve altlarrndan rrmaklar akan ve iqin-
de ebedi kalacaklart cennetierdir. Bu, ne güzel mü
käfattrr. + Sizden önce nice clinler gelip gegti.
Dünyayr dola..srn da, yalanhyanlann sonu ne olmug,
görtin. + Bu, insanlara bir agtklamadrr ve Allahtan
korkanlara bir ö[üttür ve do§ru 5,oldur. + Gev-
sekli§e ve kedere dür.marirr. tU". inanmtssantz
mutlaka üstünsünü2. 'B Siz )ralalanriursantz o
kavim de sizin gibi yaralanmrstrr. Bu günler öyle
günlerdir ki insanlar alasinda dei,rettirir dururuz.
Allah, b<iylece inananlara hilgisini gösterir. iqiniz-
den tamklar edinir. Allah, zalimleri sevmez. &

Allah, inananlan antrr; käfirleri de ezer. .* Yoksa
Allah, sizin iginizden ciha,d edenleri ve sabre<lenleri
belli etmeden, eennete girecefinizi mi sanryorsunuz?

It Her halde ölümle kargrlasmadan önce ölümti di-
lemi;tiniz. Iste cnu görüp duruyorsunuz. 4 Mu-
hammed, bir Resul'den baska bir sey degildir. On-
dan önce nice peygamberler gelip geEti. Ölürse
veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz?
Kim geri dönerse, bilsin ki, Allaha higbir zarar
vermez ve Allah, sükredenlerin mül<äfatrnr yakrn-
da verecektir. ia Kimse, Allahrn izni olmacirkga.
ölmez. Öttim bir vadeye ba§irdrr. Dünya nime-
tini diliyene bu nimetten veririz. Ahireti diliyene
ahiret ecri veririz. Sükredenleri yakrnda mükä-
fatlandrraca§rz. tr Nice peygamberler, yanlannda
bilginler ve erenler oidufu halde harb ettiler de
Allah yolunda ba.slarma gelenlerden dolayr fütur
getirmediler; miskinlik etmediler. Altah sabreden-
leri sever. + Onlar, ancak qunu söylüyorlar:ch: Rab-
bimiz, suglanmrzr ba$sla. Ta'skrnhk etmemizi ve
a5,ak dirememizi affet ve bizi käfirlere karsr mu-
zaff.er krl!. + Sonunda Allah da kendilerine dünya
nimetlerini Ve ahii'et sevabrm'vercli. Aliah iyilik is-
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Iiy,enleri seveL s Ey inananlar ,käfirlere uyarsanu,
onlar sizi elinrnizden döridürür ve siu de öyle bir
de§isirsiniz ki, hüsran iqinde kalrrsrnrz. T Dcgru
oclur ki, sizin Mevlä'nrz All.ahttr. Ve O, yardtmcrla-
rlrl en hayrrLrsrclir. sF Atiahrn higbir delil indirme-
di§i sevXerrl-^n ona ortak koqtuklarr iqin biz o kä-
firlerin ka.lblerine korku düqüreceiiz. YaracakLan
yer atestir. Ne kötü 5rerdir o zalimler yata§t. s Ger-
getrten Ällahrn size va'di do§ru grktl (1). O hengä-
rnede Allahrn izniyle onlart perisan ediyorken, son-
ra il'ltiläfa c1üsil1t, verilen emir hakktnda tartrs-
ma.va bastadrnrz ve. o sevdi§iniz seSri size göster-
dikten sorlra isyän ettiniz. Dünyayr dileyenleriniz
cldu§u gihi airireti dileyenleriniz de vardr. Son::a

Al1ah sizi denemek iqin oniart geri gevildi; sizi de
a"ffetti. Allah, mü'minler hakkrnda, nimet ihsan e-
dicidir. I O srrada siz he;; 117s,113-siyor, dönüp kirn-
seye bakrnryor:rir,rnuz" Fe;lgamber ise arkanrzdan
sizi ga[rnp dumyordu. Allah lounun rizerine musi-
krete kar.qr mn-"iirctlc cezaiandrrdr ki ne eLinizden
kaqan zatere, ire de bastntza gelen dercle kederlen-
miyesiniz. Allall, vaptrkla,rrrirzr bilivordu. + Sonra
Allah o gervlul arkasrndarr. üzerinize bir emniiiet
indirdi. icinizden bjr taiier,'i uyku hastlrmrstl. Bir
taife .de nefisierinin derrii..re dü-qmüstir. Onlar. Ai-
lah h.akkrnCa Miislün-ra.niiktan önceki cahiliik C.ev

rind,e olLi.ug=u gibi. yersiz fil;irlere kaplldrlar. Dedi-
ler ki: «Bu ir:ten bize ne?» De ki: «Bütün i-sLer Al-
lahrndrr. Crrla,r, kai"i:lerinde sana acarnaC*Ian bir
srr gizllyorla'cch. Ve <<Eizin-r bu iste pa\/rmrz olsaydr
burada öldür".iirnezdik» dilrcrlardr. Onlara de ki:
«Evlerinizde de olsanrz r/adesi yetenler yine grkar-
lar, öjdürü-ii-ip 5'al,acaklarr yere giderier. Allah bu-
nu kalbleririizde olam denerrtek ve antmak igin
ba.;inrza getirrii. Allah, kalblerde olanr bilir. s Iki

._ordu karqila,str§r gün, iginizden trLizgerircdenleri,

/1) Ahud Maharebesl.
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i,eytan bazt kazanglar göstererek dofru yoldau qrt-

l-<armak istedi. Butrunla beraber AIläh onlart ba-

irsladr. Allali ba§'r§lavtcrdlr ve halimdir. rF Ey i-
nananlar, selere erka,n ve savasa giden kardeslerine
sakrn, «Bizim yantmtzda, olsalardt ölmezler ve öl-
dürülmezlerdi», diyenler gibi olmayrn. Allah bunu
onlarrn yiireklerine kuru bir ]rasret olarak yerles-
l,irdi. Hakikatte dirilten de, öldüren de Allahttr.
Allah yaptrklartnrzr görür. + Muhakkak ki Ä-llah
yolunda öldürülür ve öiürseniz hakkrnrzda Allahtn
rahmeti ve ba[rslamasr, dünyada kaltp biriktire-
cefiniz seylerden'daha hayrrhdrr. t& §üphe yok ki,
irlseniz de, öIdürülseniz de hep Allah huzurunda
haqrolacaksrnrz. qn AIla,hrn lütfuyle onlara karsr
yumuqak davrandln, E§er kaba ve katr yiirekli
rilsaydrn cevrenden da§'ilrrlardr. O halde kusurlannr
affet de günahlarrnrn ba§rslanma^sr icin Allaha
yalvar! is hususur:da onlara darus! Ama ka,rar ver-
din mi, Allaha dayan ve güven! §üphe vok ki AI-
tal naUtrine güvenenleri sever. rF Allah size vardtm
Frclerse sizi kimse venemez. Ama o sizi yar'drmsrz
brraktrktan s(lnra size kim Vardrm edebilir? O
halde Müminler Ällaha dayansrnlar. + Bir pey-
p,amber iqin emanete hryanet etmek olmaz. Her
kim hile ile ganimetten bir sey a,srrlrsa, amzuna al-
dr§rnr krvamet günü vük)enir getirir. Sonra herkes
etti§ini brtlur Kimseye zülmedilmez:. lß Allah n- r

za,sina uyanla Allalrrn gazabrna u[rayrp, yurdu
cehennem olan bir olur mu hiC? Ve orasr ne kötü
bir barrnaktrr. s Onlar Allah inciinde derece dere-
cedir. ve bütiin vaptrklarrnrzr ,Aliah görtip duruyor.
+ §üphe yok ki Allah, jnananlara buyük bir ihsan-
da bulundu. Qünkü kendile4inden bir peygamber
yolladr. O peygamber onlara Aliahrn äyetierini
c,kuyor, onlarl arrtryor, onlara kitabr ve hikmeti
ö§retiyor" Halbuki bundan önce agrk bir saprk-
lrk igindeydiler'. + Häl böyle iken _hasrmlartnann
ba,srna iki nrislini getirdi§iniz bir musibet gize isa-
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bet ediverince ,(Bu nerrlert geldi?» dediniz. De ki:
<rBu, kendi tarafrnrzdan geicii. Siiphe yok ki Allah,
her seye giicü veteitcljt'. i.1 iki orciunun kat'-rtlastl§r
o gün ba-srnrza gelen cie, f ine trriimiu ve nrunaftkla-
nn,biimesi iqii-r, Alial--,tir takir.it'ir'le olmustu. + Böy-
lece rrünafrkhl< edenleli rcr§a \:ul'ma!-l murad et-
misti. Onlala: << Gelin, Aliah Soiunda savasrn ve-
ya hic olinazsa sa.runmada l:ult:.nutt» deuilmisti de
«Biz savasr bilsek arkanrzdan gelirdik» clemislerdi.

O gun onlal itlandan ziyade küfre yakrndrlar.
Kalblerinde oimrl,;i1l1 aftzlaltvla so5,lüyoriardt. Al-
lah her seyi bitip durulken neyi gizliyorlardt? tt'

Onlar ki halbe gicic,n kardesleli iqin «Bizi dinlese-
lerdi öldür'tilmezleldi» clecliler. Onlara de ki: «E[er
clogru sövlüyorsanrz haycii l<endintzden öitimü u-
zaklasttlrn bakalrm.,> {' Ailah volunda öldürülen -
leri sakrn ölü sa.r,,ma! Onlat' hep yasamaktadrrlar.
Rableri indinde rrzklanmaktadrrlar. + Allahrn ih-
san etti§i nimetle mutlu olur-Iar ve rrzrkianlr'lar'.
§ehit olulken, kendileline yeti-semiYen mücahitler
halikrnda da 5u miijdeyi veltnek isteller: Onlara
korku ve kedel oh-nrtacalitrr. s Allahrn rahmet ve
ihsanrna kavustuklalrndan dolavr sevinq icinde-
dirler. Ve Allah, inauanlaltn ecrini zayi etmez. lF

Hele o, yalalandtktah sonia da Allahrn,ve peygam-
berin ga§r'rstna ko,sanlar ve müminler iginden böy-
Ie güzel hareketlerde bulunup Allahtan korkanla-
ra btivr.ik ecil var. tF Onlat'a halk «Herkes aleyhi-
nizde billesti, korkun otrlarcian» cledilei bn söz
ancak onlalm imanrnr al tt,trdr. Ve Allah bize ye-
ter. Ne güzel vekil (Ne saglam dayanak) drr o,.
dediler. * Ba§lalrna kötü bilsey gelmerlen Alla-'
htn lütfuna nail olanlar geri clötldiiler ve Allahrn
rrzaslna uvdular. Allah qok btiyiik 1ütuf ve ihsan..
-sahibidir. + Size o habeli getilen geytan, lalnlz:
kendi dosl,larrnr kolkutur. Siz inanryorsanrz sey-
tandan de[i), bana isyän etmekten korkun. +'
Onlar ki ktifre dogru ko;rnakta yarrs etlt.ler. Senj
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kederlendirmesin. Onlar Allaha higbir zarar vere-
mezler. Allaha onlara ahirette bir seving vermek is-
-temiyor, onlara büyük bir azap var. s Iman bede -
line küfrii alanlar Allaha zerrece zarar veremezler.
Onlar igin act bir azap var. '1F Käfirler, kendilerini
brrakrsrmrzt saktn kendileri iqin iyi bir sey
sanmasrnlar. Biz. onlara srrf günahlan artsrn diye
mühlet veriyoruz. Ve onlara zillet veren bir azap
vardrr. 6 Allah; inananlarl bulunduklar:r hal üze-
re brrakacak defitctir. Sonunda pisi, femizden mut-
Iaka ayrracak. A]lah size gavbr bildirecek de§ildir.

O, peygamberlerinden diledigini seqer, Ona gaibi
bildirir. Onun iqin Allaha ve Resullerine inanrn!
E[er inanrr ve dikkatli olursanrz size büyük bir
mükäfat var s Aliahrn lütfettig*i seyde cimrilik
edenler (Baskalarrna- vermiyenlerl sakrn ltunu
kendilerine haytrh bir is sanmasrnlar. Bu, onlar
iein bir gerdir. Sakrnrfuklan sey, i11r7amet günü bo-
yunlarrna halka olacak.Gökyüzüntin ve yervüzü-
nün mirasr Alla.hrndn'. O, bütun yaptrklannrzr bi-
Iir. r& I\{uhakkak ki rlltah: <<Allah yoksuidur, biz
zenr"-iniz'> clivenin sözünü isitmi-<tir. Bu srilrledik-
lerini cle, peygarnbe r'leri haksrz vere öldürdükle-
rini de yazacaQtz ve divecefiiz ki: «Ates azablnr ta-
drn bakahm.» {. Bu, a,nca,k ellerinizle kazanorklarr-
nrzrn (Müstahak oiduö;unuz) cezaslilrr. Atlalt .süp-
he yok ki l<ulnna zülmerlen clelildir'. -1& Onlar derler
ki: «AIlah bize bir qey va'detti: Bize ate-sin yiyece§'i
bir l<urban gelirinceye kaola.r hiqbir peygamber.e i-
na.r:mtyaca['rz.>> De ki: ,.rBenclen önce bir takrm
peygämberler delillerle gelmis ve dedii'inizi de ge-
tirmii;lerdi. E§er do§ru adarnlarsanrz onlan nigin
ördürdünüz?» s Simdi seni yalan sayariarsa sen-
den önce birgok peygamirerler, deliller ve Zeburla
o nurlu kitapla geldikleri halde onlar da tekzibe
u§ramrslardr. {. H_e_r can öIümü tadacal<trr. Ve hig
süphe yok ki ecTiiärirriz ancak kryamet gtinü ta:
mamlanacak, O- vakit kirn atesten uzak tutulur
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denlerin ve öldürülenlerin kusLrrlarrnt rnutlaka ba-

§rqlayaca§rrn. Onlar:r, albtndan rrmaklar akan cen-
netlere koyaca§rm. Onlar, tasavvur edemiyece§i-
niz bir sevap ile Allahrn mükäfatrna nail olacaklar.
Sevabrn güzeli Ailah indindedir. 'B Käfir olanlann
diyar diyar dolaqmalan sakrn seni aldatmastn, iF

Bu, krsa bir oyalanmaclan ibaret. Sonunda vara-
caklan yer eehennemdir. Ne kötü bir bannaktrr
orasr. I Ama Allahtan kolkanlara. altlanndan rr-
maklar akan cenetler. Orada ebedi kahs, ilähi ziya
fetler mukadderdir. Faziletli insanlar Allah nezdin-
de halrrr bulacaklardrr. a §üphe yok ki, kitap ehli
iginden Allaha size indirdi§imize ve onlara indir-
di§irnize inananlar ve Allah korkusu duyanlar var
ki, Allahrn äyetlerini de§ersiz bir bedelle satmaz-
lar. Onlann ecirleri Allah indindedir. Muhakkak
ki Allah, hesabr tez olandrr. , Ey inananlar, sab-
redin! Sebatta birbirinizle vansrn! Cihat icin ha-
ztr ve hazrrhkh tulunun! Allahtan korkun ki kur-
hrlusa eresiniz"

(Qok acryan ve rahmeti
bütün varhklarr kaphyan
Altahrn adr ile.)

Ey insarilar korkunuz o Atlahtan ki sizi bir
tek candan yaratür, o canln karrsrm da o candan
yarattl ve ikisinden birgok erkek ve kadrn türetti

NiSA (Kadrn) SURESI

Medlnode inmistir. 1?6 &yettir,
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Korkun o Allahtan ki siz ondan dilekte bulun-
maktasrnrz ve akrabaltk ha]'lartnl sayrn Allah sizi
gözetmektedir. + Yetimlere mallartnt verin,
iyisinin yerine kötüsünü defistirmeyin ve on]ann
mallarrnr kendi mallarrnrza katrp vemeyin. Qünkü,
bu, büyük günahtil t Yetim ktzlann haklarr-
nr g,özetemiyece[inizden kolkai'santz, hosunuza
giden kadrnlardan iki, üc veya dört kadrn ni-
käh]a alrn, ama bunlartrt araslnda esit nuamele
yapamamaktan kolkarsanrz bir zevce ile veya sa-
hip oldu[unuz cariyelerle yet,inin do§ru yoldan
sapmanranrz igin bu daha uygundur. s Aldt§rnrz
kadrnlann mihirlelirli yakrsrr sekilde verin, ama
kendileri mihirlerir-rin bir niktarrnr göniil ho.slu§u
ile bafirslarsa onu da lalratqa ],iyin + Allahrn si-
ze gegiilr igin veliii['i mrr]lalr selihlere vermevin ve
vapacaüurlz tasalinfla vcl.:str.llat"t heslevin, giydirin
ve kendilerine s'tizel ö§ütler r,erin. + Yetimleri ni-
käh vaqrna. kadar gözetin Bnlü§ ea§rna ulastrk-
larrnr gördiröirntizde nrallar':nr kendilerine verin.

Onlärtn mahnr israf etnieyin veya büyüvünce ve-
ririm diye yemeyin. Zens,in olan vetimin mphna
el sür'mesin, fal<ir olan örfe uygun bir nriktarrm
Jivebilir. Yetimlerin mallat'rnr geri verece§iniz za-
man hu muarteleyi taurt<jar huzurunda yapln.
Hesabrnrzr do§rrr vür'ütr,eniz jcin Allahrn sizi he-
-saba, qekmesi yeter * Ana, baba ve Jakn akrabanrn
brraktrklarr mallardan az ni:trn cok ol-.un erke§e
de kadrna da birrr pay vaicirt'. Olgültip, bigilmis
biier pay. tF Milast pa.ylasii'kcn uzak akraba ve
yetim ve yoksullar varsa o maldan onlara da rrzk
verin ve kendileline tath sözler söyleyin. + Arkala-
rrnda aciz ve kücük cocirklar- brrakacasrz dive na-
srl üzüntüye rre korkuya däsür;oliai.sa Allahtan da
korksunla,r ria vel.imler ir-:in cle sözün do.rdo$rusu-
nu sövlesinler. -Y' Hakstzl;tr;la vetim malr yiyenler
ancak ate-s yerler". O mallal adeta karrnlarlnda ä-
tes gibidir. Ve onlar alcv alev celtennem atesine
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atrlaca.klardrr. s Allah evlädrnrz arasrnda mirasr
payla;rnak hususunda ;unu emrediyor: Olenin
yaptr§r vasiyet yerine getirildikten ve borcu ijden-
dikben -sonra erkek cocuklara iki krz payt e§er qo-

cuklarln hepsi krzsa rre ikiden faz-Laysalar onlara
terekenin üqte ikisi, e§er bir tek krz varsa ona
terekenin yausl verilir. Ana babanrn her birine
terekenin altrda biri (E13=i:r qocuklarr varsa) ama
gocuk yoksa ana baba vatis oluyorsa anava ügte
bir e§er ölenin kardesleri de va.rsa borcu öclendik-
ten ve vasiyeti verine getirildikten sonra anneve
all.l.da bir verilir. Eilmezsiniz ki babalarrnrzln ve
ofullaunrzrn hangisi size har.rrrca daha vakrndr.r.
Bütün bunlar Allahrn emirleridir. Muhakkak ki

Allah bilen ve hikmeti qok olandrr. * Qocuklarr
yoksa karrlarrnrzrn terekesinin yarrsr ve efer bir
goctiklarr varsa vasiyet yerine getirilip. Borc öden-
dikten sonra dörtte biri kocanlndrr. Kadrnlar da
kocalalrnrn terekesinden e§er qocuklan yoksa
dörtte bir. bir eocukiarr varsa vasij/et yerine geti-
rilip. Borc ödendikten sonra sekizcle bir ahrlar. Bir
erkek veya kansrnrn eocufu ve baba.sr olmaz da
yan kolda.n mirasrna konr.rluvor. Ve bir erkel< veva
krz karde,si bnlunuvorsa her birisine altrda bir. E-
§er daha ziyade iselel o zaman ücte tririsine ortak-
trrlar. Kimsenin zatey görmemesi gerekir.
Allah bövle ferman buyuruvor. Allah bilendir. Ve
acryrcrclrr. # iSte bütün bunlar Allahrn cizdiäi
srnrrlarrirr. Allal-r ve peygambere itaat eden
Allah altlanndan rrrnaklar akan cennetlere kovar.
Orada ebedi kaltr'lar'. trju büytik ongunluktur. qF

Her kim Allaha ve resr-rlünc asi olrrr ve slntrl a-
qarsa da.imi kalmak tizei'e cehennerrre atrlrr. Ona
zelil edici bir azap varclrr. a Kadinlar:rnrzdan fu-
hus irtikap edenlerin aieyhine iginizden 4 tanrk
getirin e§er onlar fuh5a Lanrklrk ederlerse ölüm
kendilerini ahp götünince5,s -reya Alla.h kenctiteri-
ne bir yol agrncaya kaclar o kadrnlan evlerde hap-

58

Zrt
(r
o
!rt
(»
a
o
,t



a »lct

sedin. + Sizlerden «Erkek-I{adrn» fuhus irtikap
edenler olursa oniara iki tarafa da eza edin. Töv-
be ederler ve durumlartnr düzeltirlerse onlan bt-
rakm. Süphe yok H-Allah tövbeleri kabul €-.den ve
acryandrr. s Ama Allahrn kabultinü vaad buyur-
du[u tövbe ancak cahillikle yaprlan kusurlar igin
ve qok gecmeclen edilen tövberiir'. i-ste Allah böy-
le),erinin tövbelerini kabul buvurur. Allah bilendir
ve hikmet -qahibidir. -$ Yoksa kabahatleri yaorp 'v'a-
prp da öliim gelince iste ben ."imd! tövbe ettim di-
ven adamlarin l,övbesi kahrrl edilmez. Kä{ir ölen-
lerin tiivbesi de ka,bul edilmcz. Biz övlelerine acr
hit a"Zan haZtr]amtstst'zrlr. :r- Er7 inan2nl21 7gyl2
kadrnlaun mirasrna konmak size heläl tleöildir.
Keza verdi4iniz mihrin bilazrnr kurtarmak iqin
äfiaha baskr yapntantz da heläl defildir. _Me§er ki
araruzt bozacak acik kötüitikler irtikap etnris ol-
sunlar HaVdin kadtnlarla gtizel geginin onlardan
hosla,n:rrazsanrz bile olahilir l<i sizin ho.lilruza git-
meven bir sevde Allah bir i--ok havrrlar takdir
etmis olsun. 'Y' Savet l.:aunrzr brrakrp cla verine
baska bir l<arr almak istirzo;:sanlz birinci kartntza
yükler dolusu mihir velrnis cle olsanrz iqinden bir
sey almarTrn. Ne di-ve alacakstnrz? Bir iftila atarak
ve bir vebal yüklenerek mi? {ß Na.stl aht'stnlz ki
birbirinizle kavnasmrstlnlz ve onlar sizden sa§Iam
bir söz de alrnrslardr. s Babalannrzrn evlendi§i
kadrnlarla evlenmeS,in. Bu geqmis bir ädetti. Süp-
he yok ki o ädet eirkin ve i{rengti ne kötü ädetti o.

$ Sizlere analarlnlz, krzlarrrlrz, kardesieriniz, }ra-
laltrnnrz, teyzeleriniz, erkek kardesinizin krzlarr,
krzkarde.qleriilizin kizlan, sizi emzil'en slit anaian-
ntz, siit kärdesleriniz, kartlarrnrzrn analarr ve
kenclileri lle zifata girdiginirz kantlantntzdan vant-
nrzda bulunan üvey krzlannrzla evlenmek lraram
krhnmr-*trr, (§ayet anlarr ile zifafa girmemi,r ise-
niz, onlann ktzlarrnr alahilir.siniz) kencli sulbtrnuz-
dan dünyaya gelen o§'ullalrnrzln karrlarl ve iki
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hemsireyi aynr za-mar,cla nikählamar.tz haram edil-
mistir. Geqen gecmistil'. Allah ba§tplaytcrdtr ve a-
cryandrr. li Bir de evli liaiirnlan nikählamartz ha-
ramdrr. -A.ncak sahibi oliir,i§unuz cariyeler mtis-
t-^.sna At!ahur entri l:r.tdLti. Bunlardan baskalarrnr
zinadtr- hultrnniamantz ictn ara.vlp isLerneniz ve

evlenm+niz size helirl klittrmtstti'. Bir l<adrnla ev-
lenip onuula yasadriintz takcliide mihirlerini ka-
rarlasttrtla.n sel<ildr ,jcii ',,- i,'Iil<f a'''rrrr t^lti ettik-
ten sonr-a gönül rtza.si iil iiasl<a bir sel<ilde uvllsur-
sanlz sllc defiildir. Süol:esiz ki Alla]r her sevi bi-
Iendir ve hiktnet sahibiciii' + Iginizden hür ve mü-
min kadrnlart nikählar,rafa gücü yetmevenler mt^r-

min erkeklerin sahin oi,iul<larr cariYeleri alsrnlar.
Allah sizitr imanrnrzr cok ir.,'i bilir'. -Eleoiniz' biribi-
rinizden tiirediniz ve heuiniz birsiniz. Kötülük et-
meyin birisi ile rniina:-rebcti olmayan namttslu ca-
riyeleri sa.hiplerinin izni ile ahn ücretlerini örfe
uygun olarak ivilikle velin onlar evlendkten son-
ra fuhust'.r bt-rluniirlarsa cezalarr hür kadrnlann
cezaslnll r,rar'lsrdlr. Br-r .rekil. giinaha girmek (zi-
n4ds br-lir,rnmak) kot'lrr-r.;u olanlarrnrz icindir. Yok-
sa sabretmeniz si;:in icin claha havtrltdtr. Allah
suclan harirslavandrr. Ve sefkat sahihidir. 5F Allah
sizlere trilmedikler-inizi öfretmek ve sizden önceki-
lerin yollannr gästelmek ve iyil§e döndü§änüzü
görerek q"tinahlannrzr ba§'rslamak diler. Mr,rhakkak
Allah bilendir ve hikrnet sahibidir. {e AIah töv-
benizi kabul etme5ri diler. O qehvetlerin pesinde
kosanlarsa sizin hüvük ltir santkhfa dü-qmenizi is-
terler. rß Allah sizin aö'rr.' vtrklinrizü hafitletmek
istiyor, in-san za.ten zaaflarryla varatrlmrstrr. +

Ey inananlar mallarrnrzi haksiz yere !€ bosubo"su-
na yemcyin ancak bil' l"nia.qrna ile yapbr§rnrz ahs
veris baska. Birbirinizi öldür'rncyin muhakkak ki
Allah size acryandrr. 'Y' ve kirn had-dini asarak
haksrz yere bu isi isier:e onu atese atarlz. Bu Al-
laha göre kolaydu'. qß l.l'ehy edildifiniz büyük gü-

-üü-

{i
1>
1)
1t
1i

ri'ri
l)
i)
il)
1>

(»
<li
(t)
(l
,ai)

3)o
$
1l)
o

«)
ö
a(i
(1)

ö
ö
§,*,l



uahlardan kaqarsanrz suqlartntzr ha,§tslartz ve

sizi aziz bir mevkie ulastrrruz. aF Bir de Allahm
bazrnrza diferlerinizden faala verrJigi seyleri los-
kanmayrn,.er[<ekrere ealtsmalanndan bir pay vardtr.

Kadrnlara da qah.smalartndan bir pay vardrr. Qa-
hsrn ve Alt;r,trian ihsanrnt isteyiu. Her halde AI-
Iah her qeyi bilendi.r. s Erkel< ve kadrn igin baba
ve arlanrn ve ell yakrn akrabantn ve akit ve ve-
rninle ha$lanan kimselerin terekelerinden miras
f.alrsis edin. Onlare nasiplerini verin qüphe yok ki
Atlah irer geyi görnrektedir. s Erkekter kadrnlarrn
koruyucusudur. Allah lrazrtanna bazrlarrn-
dan üstün (Tahammül ve kuyvet bakr-
mrndan) yaratmrstrr. B u n u n I a e r k e k-
ler kadmlarr nafakalandrnrlar. Iyi kadrnlar itaat-
li olur. Allatr onlann hakkrnr nasrl koru.mu sa on-
lar da kocatan yanlannda clma,dr§r zamanda if-
feUerini korurlar. Serkeqliklerinden endise ettifii-
niz kadrnlara önce ö§üt verin sonra yata,klarrna
girmeyin yine dinlemezler.se dövün amm.a itaat et-
tikleri takdirde de aleyhlerine bir bahane ararn -
yrn muhakkak ki Allah yücedir ve uludur. s Kan
ile koea arasrnda bir aynhk olaca§rnclan korkarsa-
mz koca ta,rafinda,n bir hakem kan tarafrndan da
bir hakem gönderin onlar aralarlnln däzelmesini
isterlerse Allah onlara kru hususta basan verir, mu-
hakka,k ki Allah her seyr bilen ve her sevden ha-
beri olandrr. .t Allaha ibadet edin hig bir seyi ona
ortak kosmayrn ibabaya, yetimlere, yakrn ve uzak
komsulara, yolda kal-mrslara ve i<äte ve cariyeleri-
nize i;ritik edin muhakkak'ki A,llah kibirteneni ve
ö§üneni sevmez. s-Onlar ki hem cirnrirlirler. Hem
de baskala,nna cimrilik tavsiye ederler ve Allahrn
kend.iierine inayet etti§i seyleri gizlerler. Biz kä-
firlere zelil edici bir azap hazrrlamtgrzrfi_r # Onlar ki
Allaha ve ahireü gününe inanmadrklan halde
mallannr sadece gösteris igin sarfeder)_er seytana
arkadap olmuslardrr ve arkadaslarrJt en kötüsü-
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ne düsmüslerclir. 'T Öyle )apacaklarlna Allaha ve
ahiret giinüne inanrp .Alla,lirn kenclilerine verdigi
rrzrktan verselerdi zarar ntt eclerlerdi Aliah onlan
qok iyi tanrr. + Muhakkak ki Allah zerre kadar
züImetmez iyilikleri ise kat kat arttrrrr ve kendi
katmdan büyül< ötgüde r::iikäfatlandrrrr. {F Her
ümmetten bir tanrk getildig=imiz seni de hepsine
tanrk tutuäurtruz grin h.al,leri nice olacai<. -T O öy-
le bir gün ki liafirler, peygambele a-qi clanlar top-.rafrn ]<endilerini ör'tmesini ve Allahtan hicbir sö-
zü gizlememis olrnal,r dileyeceklerdir. 'ia Ey inanan-
lar ne söyleilig'ilizi rbihrrevecek kaCar
n maza yaklasrnayrn cältr.p iken de 'r,;rl<aomadan
r:,ayrraza vaklasmavrn. lt{eüer ki voltla clasrnrz. E.äer
hasta iseniz yahut yolda iseniz ve ayak yolundan
gelirseniz v.;yahut kadrntriu'a yaklasmrssanrz su bu-
l,amadr§rntz takciirde tr3mi2 [-.;r tor-rlaga teyemmiim
edin niyet cd,erek topra§r vü2,ünüze ve ellerinize
siirün muhakkak ki .Allair qok ba§rsla.v-tcr ve var-
hgayrcrdrr- + Görmüyor m-usun kendrlerine kitap-
tan bir sey vcrilenleri? Saprklr§a ci'Jsüyorlar ve
sizi de dcfru \,oldan crka,r'tmak i.stiyor]ar. a Al.
lah sizin düsmarilarrnrzt sizden ivi bilir. Allah
'reli olarak da vardrmcr Glarak da veter. r& Yahu-
dilerden hiy klst.til lrelirr',eleri (AIlal-r Kelämr) ger-
r:ek mänälaunria,n deäistirerek tahrif edivorlar ve
rlirlorlar ki tBiz isittik ve isvän ettik) clillcrini do-
lastlrarak ve dini krnayarak
«Bizi de gözet>> derler. Halbuki o n I a r
(Dinliyoruz ve itaat edryoruz ve sen de bizi oinle
ve bizi güzet btz, itaat ecliyoruz) deselerdi daha
clo§ru olurdu ve haklarrnda harzrrli clurdu. IIaI-
buki küfürleri yüzünden Allah anian länetliyor.
iglerinden an(:ak pek azr imana gelir. S EV ken-
dilerine kitap yerilenlei., biz vüz;-tnlizü krhrib e-

i;. dip ensenizc' cevirmr
il- tanrvanlara vaptr[rn
i den elinizdeki kitabr

r Cumarte.'si p;üniirrii
.size cle lä.itet etme-
etmek [izere indirdi-

,(l (.11
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§imiz kitaba inanrn. .Allahrn emri mutlaka verine
gelir. ä' Ivluhakkak ki .{llah kendisine ortak ko-

_ sanl.arr affetrnez onun Crgrnda diledi§inin suqunu
ba§rslar kim Allaha ortak kosarsa muhakkak ki
büyük bir bühtanda bulunmu; ve büyük bir gü--
nah islemisiir. * §u kenriilerini temize qrkarma§a
u§rasanlan görrnüvor tnusunuz?. Halbuki Allah
diledi§ini temize erkalrr onlara krl ka.dar zülme-
dibnez 4e Hele bak Alla"ha nasrl buhtan ediyor ya
lan isnat edi-vorlar bu agrk suc onlara veter lF K-en-
dilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor mu-
sunuz cibt ve ta,guta (^Dut ve seytan) inanrYorlar
da Allahr tanrma.i;anla.ra (BunLara müminlerden
daha d+ä'ru volrla l diyorlar. .ß Onlar Alla"l-rn länet
ettiöJ i<i.i13ud,!r: ve Allal', kin:e länet etti ise ona hig
bir vardrmcl br-rlurrama,z. :* Yok-qa onla-rln mülkte
bir pavlan mr var brivle bile olsa insanlara bir
zerre bile velrnezler. 5& Ycksa o insanlara Allahtn
lütfundan ihsan etti§i nirneti gekemiyorlar da ha-
.set mi ediycrlar evet biz Ibrahirn soyuna kitap,
hikrnet ve l:ti'u'iik bir mülk verrlik. lF Onlardan o-
na ina.nan da var. Ondan yüz gevircn de. Bu yüz
ce'rirenlere vakri.r ka,vu-ra.n bir cehennem atesi ve-
ter. {F Muhakkak ki ärretlerirnizi inkär edenleri
cehenneme ataca1n derileri vanrD eri itrice azabl
tatsrnlar diye veniden vcnive deri bitirecefiz. Sr.ip-
hesiz Allah az-izdir ve hi!.meti genis olandrr. :i

Inanan ve iyi islel yapanlarr ise altrndan rrmaklar
akan cenneilere koyaca§rz. Orada e!:ed-i kalacak-
lar, onlara olacla tertcmiz arlninrs esler verece-

§iz. Oraci.a sür'ekli bir göIge altmda otnracaklar. s
Allah emo.n-^tjr,-ri sahilt!r:e vermenizi ve insanlar
hakkurda häkiim velcli.iii':is zamar-1 adalet icra et-
menizi em.rerj.i-),-cr IJu Alta-hrn ne güzel bir öäüdi.i-
dür. Siinhe-"iz ÄIlah her seyi isiten vc görendir :i
Ey ina.na.nlar, Alla-ha, peygambere ve sizden ols,n
emir sahiplerine itaa.t erlin. Allaha ve ahiret gü-
nüne inanryorsanlz bir lionuda ihtiläfa düstü§ü-
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niizde onun qöziirnü icin A)laha ve peygarnbere
ba.;vurunuz bu ha: eket haytrhdrr ve en güzel hii-
krilndür. + Sana indirilen ve senden önce indi-
rilenlerc inandrklnrrnr sarranla,r: görmüyor lnusun.
Onlar tagrt iSeytan) tarafrndan yargilanmay't
is[er]er. Qy-s." i§ tagutu inkär etmeleri emredilm§-
l.ir. §eytan onlart slonsu" sa,prklr§a rtlrüklemek
ciiler. s Onla}a Allahtn indirdi§ine- f-rrr;,ä]Dbere i-
rlanln dendtrtr: ntui:afiklerin senden uzaklaptr§am
p,örürsün. + Kendj elleri ile hanrladtklan bir fe-
lAkete ulrayrtrca halleri nice olur? Onlar sonra-
dan sana gelirler ve Allaha yernin ederek (Biz
ancali iyilik etmek ve ara bulmak rsl,edih) &rler.
.t Onlann kurlplerinde olanr Allah bilir onun igin
sen onlara aldrrma da ö§üt ver. ve nefisleri hak-
krnda, agrk ve dokunakh sözier sövle + Biz her
peygamberi ancak Allahrn izni ile ona itaat edilsin
dive gönderdik- Eg-ier rrnlar'-:efislerinr. zfrlmettik-
leri zaman sana gr:Jip af r)rle-selerclj ve pevf?am-
)ter de kendileri itin ma§firet dile.sevdi .4,Ilahtn ttiv-
beleri kabul edici ve aclyrcr olduEunu ErorecekJer-
di. s A.ma öyle olrnuyor. Deris-, ki mulra,kkak on-
lar aralarrnda crLan ]<artsrk islerde seni hakem
yaprp sorlrä da verdiäin hiikümlerden iclerinde hi(
bir darhk duymal<srzrn tam bir teslimiyet uäster-
nredikge iman etrnis olmazlar. + EEer biz onlara
kendinizi öldiirün veva Vurdunrrzrlan crlan rUve
r:rnretseydih i<ller'.inden pck azr bunu va,parlardr.
Ha,ibuki ]<endiJeline trL.risivc ediien sevi vapsalardl
ltu haklarrnda haylrit (,lul'rlr: ve imanlan ktikler-ir-
di. + Ve biz de onlara ka,trmrzda,n biiyük hir mii-
l<ä,fat bahsc-cjerdik. * Ve onlarr dop.ru r/ola ilet,ir-
clik. + Kim ,4lla.Jra ve pevpamher"e- it;a,at erlers'e
Allitlrrn nirnet bahgett,igi r:ebilerle, dop;rular)a, rie-
hil,lerle vc ryiierle eg olur ne giizel aikar'la,strr
onlar:. lF Brr ih^"an -Allahtandrr ve .Allahrn her".seyi
bjlrnesi katidir. Ely rnana,na.Jar thtjyat tedbirleri ahn
tek tek, grull grup- hep birden iJer.leyin. + jr:iniz-
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de muhakkah afrr rlavranan]ar (gericle kalanJar)
olacak bagrntza l.rir Ielä1.:et gelir:ce diyecek ki AI-
lah bana lnayel ciüi de onlarla heraber bulunrna-
drm'(Ötmeclirr':)$Ve Aliatrtan size bir itrsan ge-
Iince AIlallIe sjr;:,.r aianlzda bir dcrtluk yokmus gibi
diyecek ki ker:l'i bt-rn ric onlarja ilerirber olsaydrm
da büyük ihsa,iii-., nail olsa idirr:. a O halcle o fä-
ni dünya hayat,,nt ebedi ahiret hayat:na sgtacak
olanlar garprssrrl. kirn 5i Allah yolunda carplstr
da öiür \reya ga-rlip gelir_se her iki haide de biz..ona
yann büyü's bir n-rükäiat rerece§iz. + Zayf ve
crtrtz erkektrerle keiirnlai ve qocrrklar hizi halk-r za-
lirn olan su sel,iillerr Crkar bize kcnd-indeir bir sa-
hip gönder hil 3,ard:irrcr yoJIa deyii: clun:rlarken
siz I:e olurlOr a'f Alla,h rZcrlurda sAizasmlVorstlltllz.

.t Inanar-tlar" Äjiair yuJunda savas:Liar hälrrre:' ise
ta§utnir yoiunrlar havb ederier c ha,lde siz geytanrn
yaldakqrlannr lldü:rrieye hairrn her lialde sevtanln
hiiesi zayrltrr f i'esirsizdir'). I Gürrrrez nrisin o a-
tlamlarr ki ]iel-irijleriire ellerinizi gek-in (Harpten)
lrarnaz l.-rhn r,eki.t r;elin oenilnristi de simtli üzer-
lerine savas farz l:tlrr-'rrrrca insal:lardan, Allahtan
korkalcasrna ha^t1ä claha fazla korka,rlar ve (Ey
Ailahrmrz bize r-.rcin bu kitali yazdln ne olurdu
bizim ecelirnizi yakln krlmasa idiir. Bize sava4
emretmeseydin clerler. de ki dünyamn zevki ne
clsa azdrr Ahiret ise .Allahtan korkanlar igin hay-
-rin ta kendisidi:'. \re oiriai:a krl kadal züknedilmez.

li l{erede bulur:ru'sanrz bu-lunun olü,r,r sizi bulur
hattä sa§'larrr yüi<sek l<alelerde bulunsanrz bile. On
la.ra bir iyiiik gi,Jirse Allahtan derler, kötüläk ge-
lirss senden clei:ler'.De ki: Hepsi Alla}tandrr. Ama

üu adamlai nlye soz ail.iarnaya yirrrasnlryorlar. #
Sana gelen iyilik Al)er1-rtan, kötülukse nefsindendir.
Biz seni insarnl:.r's plvga-nrber olar;r-lr yoiladrJ< buua
Allahrn tanikirlr yelr-r. .t Feygatrbere itaart eden
muhakkak ki Aliaha ilaat et,mistir. Dönenlele ge-
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Iince biz seni onla.rt kolrisun diye yollarnachk'
+ Onlardan bir krsrrrr itaat edecegiz di5'orlar ya-
mndan ayrrhnca dediklerririn aksine bozguneuluk
yaprycrlar. Ailah da 1ra1:rtrkian tezvirleri kavde-
diyor sen yüzleriue vrlr,'urai<t:ln vDz geg de Allaha
havale et. Koruyucu olat'?l< Aiiah yeter. '$ Eunlar
Kur'anl düsünmezler mi I<i O, Atla.h kattndan baq-
ka bir yerden gelse idi. Icincle bii'birini tutroaz
birqok sevler bulurraeaktt. äi Emuivete ve korkut'a
dair bir hatrer alsalar' äralartnda ons yayarlar
halbuki peygambere ve yetlril;,lere bas vursalardr
haberin gerceqini onlard.rn ögrenitlerdi. Allahm
ltrtfn ve acrmasl olmasrtydt pek azrntz müstesna
seyiana rrvai:cbn-rz + Sa,.res ai'trk Allah yolunda. Sen
l<en clinden baskasrnda.:l -serun-T I 11 rleilrlsin in enanla-
n da savasa tesvik et urnuhrr ki Atiah käfirlerin
zararlnl ve znlmünü defetsin, Al!ah:.n azabr ve ce-
zasr cok qetindir d insanlar arasrnda iyi bir seye
ta.rassut eden o iyilikl,err pay alrr fena bir seye

tavassut eden de ondan bil pari a!.tr', cünki Allah
her seye gücü yetendir. :F Size biri'ri seläm verse da--
ha dostqa bir selämla veya hiq de['ilse aynr iie mu-
kabele edi.n Allah her sevin karsrhärnr verenclir.

+ O Allah ki oncian gayri Allah '7oktur. Kryamet
günilnde o sizi güphesiz yine toplayacaktrr. Sö -
zünde Allahtan daha do['i:u kim olabilir. 'F Ru ha-
yasrzlar yüzünden niye iki bölü§e ayrrldrnrz? Allah
onlau suclarr yüzünden defetmistir. (Küfre dön-
dürm,ä,.;tär). Allahrn yanlrc yola sürdtifünü do§ru
yola getirutege mi kalkl*,'olsunuz. Altahrn e['ri
yola siirdri4'üne higlti( zö.ma.!7 clcg=i:u bir vol bula-
mczsln, + Oulat' kencliirri gibi sizin de käfir ol-
ma,nlzr isterier. Onun icin onlan Allahrn ctini u$-
ru-nda muhareret etmeit:iinc kacl.a-r cnla.rla dostluk
ba§r kurma. Yine yüz cevirirlelse onlarr nelede
bulursanrz tutun ve ölciiil't;n. Ve cnlann yardrmr-_
ni 're dostiug-unu kabul etme;rin; tr' Yalntz aranrz-
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da antlasma o-lan bir havme sr§uranlar veya size

k-arsr veya kendi ]ralklanna karqr sava§mayt vic-
daniarlna yedirerrriyenler mristesna. Qünki Allah
isteseydi onlart size musailat ederdi ve sizinle sa-
vasuiardr. §imdi sizinle mücadele etmeyip banE
teklif edenlei'ie <aldrrmantza Allah izin vermez.

;i Ea+<a oir grtipia sizden de kavimlerden de emin
olmak isterler ama bir iesada sevkedilince da[rirve-
rirler. Onlar :;izi LitlaktnazTar ve sizden el qekrnez-
lerse onlarr öldlir'tin. Size onlara kalsr agrk bir
yetki ve rdik. Bir mümi-
n i n bir mtr::rini öldürmesi olur sey de-

fiidir. Me§er ki yanhshkla ola ve kim bir mtimini
yanhsJrkla ölCür'ürse mümin bir köIe azat etsin
ve öienin varisleiine bir oiyet ver§n. Me§er ki öle-
nin ailesi kan bedelini sadaka olarak ba§rslasrn.
ötdür'irten mtimrn oimal<la belabel size düsman
bir kavimden ise ölciürenin mümin bir
köle a.zad, etnresi Läzrmdrr. ölclürülen ken-
disiyie o.rantzdz. h-rir aniagrna bulunan bir kavim-
den ise varislerine bir dil'et vermek ve mümin bir
köle azad etnlel< }äzrm gelir. Bunlara gücü yet-
meven cle AI!ah tara,frnrian tövbesinin kabulü igin
aralil.lsrz rki ay clug tr-limasr läzrmdrr'. Allah bi-
lendii' ve hikmet sa-hibidir. 't Hei' kim bir inananr
kasten öldür:ürsc cezasr. e'.;etliyen kaimak üzere
cehenneme atrjmaktrr. Ailalr ona azab ve länet e-
der, l:ü5ziift bir a:tab haztrlamtstrr. .s Ey inananlar,
Allah yoltincia hurbe gitii(rr:iz zaman cck ihtiyat-
h olun ve size Müs.liimanca seläm verene dün-
ya n.ien{a.aiirii isl,e";erek seir münrin de§:rlsin rle-
meyiir muhakkak J<i rillah iirdinde cok ganimetter
var. OncL, siz r.l-- c-,vle idiniz. Allah lütietti de sizi
mümin yaptr. Onun icjr.i tlikkatli olun. Süphesiz
Allakr bü'urin yaptrkiarrnrzrit:n habelclardrr.':'. ina-
nanlardan rnazercriiler nri.istesna evde oturup
kalanlarla Allah yolunda niallarryla c.anlalryla sa-
vasanlar esit olntaz. Gerrli Ällah her iki gruba cla
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cenneti vaat buyurmustur. Ama tnailarryla canla-
nyla savarsanlar oturanlardan ästün derecededir'
Allah mticahitlere evde otulanlarln ü"stünde bü-
yük bir nrükäfat ih-san ei,miitir T- A.llah derece
derece rflf,beler ve ba,§rslanla ve rehrnet halk et-
mistir, Muhakkak ki Allah bafislayau ve acryan-
drr. iF Metekler netisierine z'jlmedenlerin canla-
nnr ahrken sorarlar ne ha.lde idiniz Onlar da
yer yüzünde aci:z adamiardrk Cerier'. It/Ielekler
Allahrn dünyasr genis defiL miydi. Siz de hicret
etseydiniz derlet'. fqte onl:,r:rn- yu.ttlarL cehennem-
dir. I{e kötä bir akr-bettlr lrr-r! rF Ancak gergekten
zayrt ölanlar hig bir qeye gücü yetmeyen ve hic-
ret igin yol l:utamayan erkek kadm ve gocuklar
müste.sna. s Cürrkü Atlalirn onlartn bu günahtnt
ba§rglamasr umuttrr. A1lah baglslayrcl ve pek yalL-
gayrcrdrr cß Altah yoiunda rnuhaceret eden dün-
yada bir gok b:rtrnak buiur. Ve ferahiiga erer ve
kim Allah ve peygaftrberin yolunda hicret kastiyle
evinden qrkar da 1,olda ker.r-i-lisirr,c öiLim yetisirse
süphesiz Allah cntrn eci'ini rrr.rmi,:iir. Allah sr-iglan
ba§r"slayrcr, esirge,yicidir. ct DLr-njni,-ia savasa qrktr-

§rnrzda käfinleritr size bir ,.ar.i'; t1 )!'eat-§inden kor-
karsanrz, Ilamazr krsall,n'laCr günah vlktur. Süp-
hesiz käiirler sizin aerk clir.sri:r'li;i'rnrzrlll'. ;F Sen
mücahitler arasrncTa bulurr,,rn onllra namaz krl-
drrdr{rnda icleritr-Cetr bir kr ;n1' 3str'n-'e beraber na-
maza, dUrsu.n Bt-rnlar ;1c-.gij:jir,3 var'.iikla,";lni1a di§er
Mäslr_irrl,:.lLl:fr :,.ri.:l,ir't:la ,l..r.:iii:Si:r.'1...r. BUnIar da
sonra ge1--rLn s..niitie lr:t-:-':)t'' Il:ltrr-:-Lz kll.stnlar. On-
lar d:, i1r'r,iiraLtr br,;-l..lti:l:lllnll.l','tilä-:il.'rr,'iltl Vatrla-rtna
alsrniar.'. i(äf lrler ,-r= ii:L'irr r:i p.ef!. iie sjl:1,irlar'inrzr
Ye ei7,,rie1,fllllzL i-ttr-';-a.i.r,;rrrtz d,.r:itilJ:-' .,qiiu? bii'i-rasktn
yapsrnlar. Eäe L' trl".r.;n r.i:.:it-,.t:,t 

' 
i.Jair. ezir.et qeki-yor-

sanlz ve\ra ha -,i,3 i:lr:niz sill.l h-lart b.li':r1<tnanru da
ma,hzu.r \rüki,r-rL'. 'vinn de ii-ii.,i r.iir ol,un Ciinkü: Al-
lah kä,iirler i<2in z,-:lii. edici hiu azab h:..':lrla,mrstu';
+ O Korkulu zama,rlda natna;l krldrhtan sonra
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,:,yakta olun cturun veya yanlartniz tizef inde tlutLi
nun, hep Ailahr amn, Korkudan c'tnnivete erisince
l.tamazt Lai-n erkänryla krhn. Qtinkü namaz inanan-
la,r tizerine, uelti vakitlerde, yazrh bir farzdrr' r::'

Dlisnlanrnrz oian kavmi takipte gevsekli-

§e düsrneyin Siz acl du5ruyorsanrz onlar da a-

cr. duyuyoriar ve .siz Atlahtan onlaun ümit ede-

uriyece§i seyleri umujrocsLrnuz. Allalr herseyi bi-
lendir ve hikmet sahibiciir. a Biz sana kitabr in-
sanlar arasrnda gergekie hükmedesin diye indir-
dik. Hainlerin savunricu.sr olma s Allahtan nlaü-
fi-ret dile, muhal<kak ki Allair suclai'r ba§rglayan-
drr. Ve rahrnet .sahibidir,". s Nefislei'ine hiyanet e-
denler ufruna sa.vasma., ctinkü Allah suq iqleyen
ve hiyaneb edenteri sevmez- * fnsanlaldan gizle-
meyi qairsrriar da (Suclarrnr) Allahtan gizleme-
yi düsünmepler. Oysa ki Ailah, razi olmayacafr
tezvirleri yaparlarken yanr,ba,siaunda . idi, Alläh
bütün yapbrkiannr bilir. s iqte siz dünya haya'
trnda onlan tuttunuz. onlardan vana savagtrnrz,
a,ma, klyemet günli kim onlar icin savagacak ve
kim on-iala vekil olacak. {ß Ilim bir kötülük eder
veya nei-sine zulm.edel de sonra Allairtan af dilerse
Allaht sutiaru ba[r";la.,,icr ve eclyrcr olarak bulur"
a I{im bir sug islerse onu ancak kendi aieyhine
i;lemirs olur. Aliah her .seyi bilendir ve hikmet sa-
hibidir. tF l{in1 hir sr,rc isler veya hatah bir sey
yaltar Ca o'nr-r hir gttnali,lzin tizerine atarsa mu-
l-La,kiral.: ki iftira, etmir ve acrk bir vebal yii!:ien-
rnis olrri. .F Allanrn lCltiu olmasal/dr onlardan bir
krsmr s:4i blle cl.ofru lroLlan sastrtr-naya kalkrr,rs-
la.rdt. Fakat buntar l"irr::k kendiierini sasrrbrrls-r
sana hig hir zarar vei'l nir:zier. }:[asrl verirler ki
A[ah saria kil.:ltr ve hil.:r1eti indi.'di ve bilmr-dik-
ierin-i &;rr:Lti ve sana. lrhif: ve ihsanl pek biivük-
tür. is Cnl,:ttn frr;lltr]-a;malai:urln go§unda haytr
yoktur. Ancak -sarfal.,a vermefi ve hayrrh bir is
yaprnait ve insanlann arastnl bulmayr emreute-
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nin söztinde hayrr vardrr. Aljahln rlzasrnl kazatl-
rnak igin her kitn bnnian yaparsa muhakkak
ona büyük bir ecir vet'ece§iz. s Kendi-qine do§ru
yol aglkqa belli edildlkten sonra, peygambere ay-
krrr hareket erlen ve inairanlarrn yoltrndan baska
bir yolda gideni o yolda birakrrrz ve cehenneme
atanz. Ne kötü yerdir ol-asl. + Muhakkak ki
Allah kendisine e.s kosanr ba§'l;Iamaz, bunlltl
drsrnda drleoi§i kisivi baäislar. AIIaha ortak kosan,
himse gergekten sonsuz bir saprlrhfa düsmüstür.

tr Onlar Allahl brrakrrlar da yalnrz disi putlala ve
yalntz inatcr .seytana taparlarsa Allah onlara lä-
net eder" :n Allair böyiesine länet et,mistir. Se-v-tan
da oria anColsun ki kullarrnrn bir krs-
mrnr ayartacairm. denristir. in C)nlan do§ru yol-
dan ayrracafrm. olmaz arzulara süriiklirreceäim.
Putlara [2y1a.nlal adataca§rrn ve o hayvanlarrn
kulakla.nnr .varnralartnt Allahrn Varattrpllnr [ahrip
etn-relerini ernredeee§im. Her kim Allaht brrakrp

=scytant dr;st edlnirse süphesiz aerk bir hüsrana
siiri.iklennlilrir. + §evtan onlar:a rraacllerd,e bulu-
.nur, o-lnra'faca.k ;steklel'e ve ii'mitlele sü.riikler. A-
ma se\,'tar-lrn vaardleri ancak bir aldatmaclan iba-
rettii. 4i Onlann vuxtlar'r cehennemdir, olada bas-
h-a l<aqacak sl§rnak bir vel Lrulama-zlar s i'nanan
lar ve iyi hareketierde bulunanlarr aitrndan u'mak
iar ahan ve icinde ebedr ilalacaklarr ceitnetlere
koiiaca§iz. -{ilah bunu dc§ry olarak vaciet,rrri"^tir.
Ve Ailalrtan iaha dc§ru sözlü kim otabilir.. +
Ne sizin bcs kuruntular'trlrzrn ne de kitap ehlinin
irurunt,-llannrn mänasl val. kötiiliik ecitn cezasrnr
görür vc Allah+.an hasi<a ne bir dost ne de bir
_vardrrucr br,rlabilir- ;s trrkek ve kacirnlat'dan ruü-
min oiarak iyi iSler igleyenlei' cennete sirerler, krl
kaclar zültim q-.ör'mezler. (Haklan zayi olmaz.; {.
Iyilikte bulunlrll özünü dllaha teslim eden ve AI-
Iaill tck tanr5;a-n Ibrahimjn saf dinine uyan ki:si-
den kim daha giizel dinc satriptir. Atiah ibrahimi
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kendisine dost edintni;tir. + Göklerde 1,e yerde
ne va.r.sa Allahrndrr. Ve Allah her ;eyi kusatandrr.
s Senden kadrnlar hakkrnda fetva istiyorlar, De
ki: Onlar trakkrndaki fetvayr Allah veri5ror. Onlara
kitabrn buyurdu§u mirasr vermedi§iniz ve be[e-
nip altnadr[rnrz yetim krzlar ve äciz gocuklar
iqin ve yetimlere ädil davranmailz igin iste kitabrn
Irükmü ,sudur'. Hayra dair ne yaparsanrz AI-
lah hepsini bilir'. + Eüer bir kadrn kocasrnrn ken-
disini be§enmemesinden veya yüz gevirmesinden
endise ediyor:sa'r:ir barrsla aralarrnr düzeltrnelerin-
de beis yoktur. Barrs dairna hayrrhdrr. Nefisler
krskanch§'a meyyaidir. Arayr düzeltir ve gegimsiz-
likten cekinirseniz Eüplre yok ki Allah bütün yap-
trklannrzdan haberdardrr. s Kanlarrnra ara.srnda
ne kadar' gabalarsanrz tam adaleb yapamazsanrz
bari birisirre biisbütün ba§'lanrp da ötekini askrcla
brrakrnayrn. E§er arayt clüzeltir ve haksrzirktan
korunursanrz ,süphe yok ki Allah ba§rslayrcr ve acr-
yandrr. {" Katr koca birbirinden a;vniacak oiurlar-
sa Aliah lü.tuf ve ihsanivle oirlan zarr,rretten kur-
tanr Allahrn ihsanr genistir ve o hikmet sahibiclir.
+ Göklerde ve yerde ne varsa Allahrndrr. §üphe-
siz sizden önce kitap veuilenlere de size de Aliatr-
tan korkmanrzr tavsi;/e ettik. Eser tanrmamazhk
ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa Alla-
hmdrr ve Allah her seyden müstasnidir ve ona -sük-redilir. 5i Göklerde ve yerde ne varsa Allahrnclrr.
ve koruyucu olarak Allah yeter a Ey insanlar o di
lerse sizleri yokeder baskalarlnr getirir. Allahrn gücü
buna yeter. l& Dünya sevabrnr istiyen bilsin ki
dünya sevabr da alr.iret sevabr cia Allahrn yanln-
dacltr. Allah hei' ,seyi .luvan ve görc1cli,l I Ey i-
nananlar Allah igin hakkr tam yerine getirin. sa-
hrslarrnrzrn ana bab:r.leirnrzrn ve yakrnlanuizrn
aleyhine de olsa. Zengin ve fakir d-emellen Allah i-
gin tanrl<hk ed_in. QLinkii Allah zeno_ine d6 fa.kire
de sizden daha iyi sahiptir. Onlau sizden fazia
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bir pay dü.serse <Biz setrin z,a!et:u--ri sei."]amadrli mi.
sizi inananlarrn saldti'nra,irr::Liait kurta,rrr:aclt.!. r.nt)
derler. Artrk kiyamet gurri; lilia]: hakl"-:nrzrlaLi l:ii-
kümü verecektir ve e.lilc.rtrte :ina,rta.'rrlar alerlltllrc ki'r -
firlere bir basan verecek derJrldir. .T }Är-in;rlrklar
Allaha karsr hile yapmar/a ye.ie,nirJe'r ÄJia,)1 da
hilelerini baqlarrna g,eeilir. Nar.,rilza ürene'rek kal-
karlar, halka glistel'is 1ap-aliar ve Al,lal:r pel: a.:r

anar'lar. * frnatrla küfür a,lar:inda krlrL-.1;la-i,:p clu-
nrrlar. Ne onlara ne burriara ba,ir;i:rntrJar. Allahtn
do§ru yolundan saptirchl]inr seit aslä )oi!t g,q.,i,i.1"-

niez-cin. a Ey inananlar, müminleri hrra.krp ria kä-
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<rGönüllerirniz )<apalt Anlamryoruz>> derneleri
yüztinden cezalarlnr buicli:iar. Allah onlara küfür
clamgasr vurmtrstut'. Onun iqin pek azr inana ge-

Iir. s O:r'[al kirfre dr-rstüiel ve lVleryern hakktnda
pek büyük hir: iltirada bulttndttlar. ä Ve biz .Allahm
peygarrrbet'i Meryem o§Iu mesih isa'yr öldürclük.
clemeleri bühtandrr. Halbuki ontl öldürmediler
cle qarhrha gertned-iler de. Onlara öyle göiündü.
Zaten onun hakkrndaki ihiiläflart bir zandan iba-
rettir. Or-ra ait bil bilciikleri S,oktur ve ancak
vehme kaprlmrqlardtr ve asltnda da isayr öldü-
rememislerdi. Belki Allah onu göklere kaldrrdr, Al-
Lah aziz ve häkimdir {' Kitap ehlinden kimse kal-
rnrya,cak ki onun ölümünden önce ona inanmamrq
olsun. O da krvameite kitab ehline sahitlik edecek

+ Yahudilele, yaptrklart ziilum ve goklarrnr Allah
yolunclan Eevirmeleri yüzünden ewelce I-reläl o-
lan tertemiz Eeyleri haram i<rldrk + Menedilclikleri
halde faiz aklalart ve halkrn mallarrnr haksrz ye-
le 'y'erneleri vüzürrden ol.,i--rr. Bu, iqierinden käfir o-
larrlara acr brr aza-b he.zt)adr. cFFakat onlardan ger
cek bilgisi olanlar ve inanirnlar sana ve senden
iince inclirdi§imize inantrlar. Fakat onlar nanaz
kilan ve zekat verenleldir. Ve Allaha ve ahiret gü-
nüne inayranlardrr. Biz onlara büyük mükäfat ve-
lece[-iz t: Biz sana vahyettik, Nuh'a cndan sonraki
peygarnberlere, Ibrahim'e, irrmail'e, isak'a, Yakub'
lr ve evlätlanna Isa'ya Eyub'a, Yunus'a, Flarun'a
ve SäIeyrnan'a vahy eLtilirniz gibi ve Davud'a da
Zeburu vet'dik. I Ilallerirri sana önceden anlattrgr-
lnlz ve anlatmadt§rmlz peygarnberler val ve Al-
lah, Musa ile konugtu. l& Peygamberler müjdeci-
Ierdir. Ve uyalrcrlardrr. Ta ki peygamberler gelclik-
ten sonra insaniarrn at'tlk Allaha karsr bir ma-
zeretleri kahnasrn Allah. azizdir ve hikmet sahi-
bidir. l& Fakat Allah sana indirdi§i kitapla, onu
bulerek indirdi§ine tanikhk eder. Melekler de ta-
nrkhk ederler ve Allahrn tanrkh§r yeter. s Onlar
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ki käfre saparlar ve ha.lkr Allah yolundan grkartr-
lar, muhakkak ki en derin bir saprkh§a düsmüs-
Ierdir. + Küfre sapa"nlarr ve zülmedenleri Allah ba

§rslayaeak ve onlan do§rrr yola- sevked-ecek defil-
rtir. s Onlar a.ncak iqinde ebediyen kalacaklan
cehennem yoluna sürüleeektir ve bu Allatr igin
kolay bir isti.r. # Ey insanlar, qüphe yok ki pey-
gamber size Rahbinizden gerqekle gelmistir, iman
e,'liniz. bu, hakkuuzd:. havrrhclrr. Kü[üre sapar-
.<rrrrrz muhar<kai< ki gökl-erde ve yerd"e olan her Eey
Allahrndrr. Ve Allah en gok bilendir ve hikmet
sahibirlir. ,n Ey kitap ehli dininizde haddi a.:ma-
vrn (Isa'ya Ällahlrk isnat etmeiiin) ve AIIa.h ha.k-
krnda gelcefii sövleyin. Mervtrn'in oälu NIesih
Isa anca.k Allahrn resu-lüciür ve L{eryem'ö ilkaL
ettifi bir keiimedir ve kendisine ait hir r-uhtur.
Artrk Aliaha r/e peygarrtberlerine inanrn. Allah tiq-
tür demeyin, brr.ndan vazgecrnek bakkrnlzrl"a hayrr-
hdrr. Allah anca.l< telE Allahtrr. Oäul -qahibi oI-
maktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne var-
sa onuncllr.r:. Esitgerrici olarak Ailah veter. a Ne

IVIesih, ne de Aiielirn kenciisine yakrn krlch§r me-
lekler Allaha kul olmaktau aynlama.z. Ona kul
olmaktan cr'kiuerrieri ve kibre düsenleri kendi ka-
trnda hasredeeektir. s Amma, Ailah inananla"ra ve
haVtrlt islel isli;reulere ecirlerini t erecektir ve on
lara olan ihsanrnr arttrraeakirr. Läkin kulluktan
vazgeqenler ve kibre dtisenler acr bir aza.ha u[ra-
trlaeaktn'. OnLar Allatrtan gayri ne bir koruytrcu
ne bir vardrm-er hulacaklarii-lr*Ey insanlar Rab-
binizden .size rectdec,lilmez hir delil gelmi.stir ve AI-
lah size parl;rk i;ir rr'.rr inCirmistir'. iF Aliaha ina-
nan ve ona ^sari!.lroiarr o, kendi rahmetine ve lüt-
fune Iäyrk krlacak ve onlart dofru yola yönelte-
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')a]"rsr oilun olul:. Mirast alacak olan erkek kardes-
se gocu§u ve babasr oTrnaya,n krz kardesi-rrin hi-
ralrtrfr bütürr mai]ar o::undur. iki kri karcle-r c-
ll-usa veya kardesler daha, l.azla olursa erkek kar-
degin brraktr§r mahn 2t3 ünidr aTxlat. Mirasr ala-
,:aklar erkek ve krz kardeqlelse erke§e kadina dü-
senin iki nrisli verilir. Do§n: yoldan. sar.mamanz i-
cin Ailah size brinu bildlrmektedil'. A-j1ah.her ;eyi
i:ilendir.

BEsIrvdr sÜms

Nnäide (Zivafejt sa»fnasn) suinesr

: 120 (tUellir 4r atoa. rlautnrla reda hneunila i.nnßtit..)

I \_r€4 a f,_,< I ( ( ( kij€( a{Ca(.§

(Qc,k acryan ve rerh-
nrel;l l»ttrin var.trlkl{aa:ir trrap-
layan AIIahul adr ile.)

Ey i:ranan'la:i a,hil,la,i';nrzr yerine get!rin. sj .

ze söylenecekler' ;riilistesna, dört ayakl havvait
eti heläl edilmistir'. Ihr:rrrra girdi§ihizde heläl o-
lan hayvanlalr eviarnak da hafa,mdrr. Muhakkai'.
; i Ailah istedi§i hükmü r,rerir s Ey lnananlar har:
, raclcileline lta,ram ayrna; l<u::hanliklara ve ger.-
danhkh kurbe^l-rlära ve Allahiar.:nln ihsalrrm -r/e

rrzaslnl aramak icin Beyti Hara,rna g:leien!ere .sa,-
krn -saygrsrzhkLa buluumay:n. lhyamoan c:ktr[rnr,r
zaman avlanabililsiniz" I\,4e'scirii harantrian sizi rrien
rdenler-e kar,sr ciü].flu§rznr:rz siitdetli ofke sizi .sal-
dlrn:a§a sevk et.mesin. ty'itik ve tekva yolund.a yar-
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sanrz veya yolda iseniz ve ayak yoiundan geh'niq-

seniz ve kadtnlarla temas etr,isseniz su bulan-ra"dr-

§rnrz takdirde temiz toprakla. t'eyerttnürrr eciiti ve

toprakla yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. Altah si-
zi güqlti§e kosrrrak istemez. Amnta siziu ierr,emiz
olmanrzr ister ve size vet'drg=i nirneLieri tam-amlarna-
yr ister ki ona qükredesrniz. a Size Allahrn bairset-
tifi nimeti anrn ve duirduk ve itaat ettik dedif;iniz
zaman ona verrnis oldrifunuz sözü hattrLayrn
güphe yok kr Allah kaibielde olanr bilendir. :e Ey
inananlar Allah 5'olunda haklmler ve adil tanrklar
olunuz ve saktnrn ki bir kavme olan siddet ve öf-
keniz sizi adaletsizliie sevk etmesin. .A.dil olttn Al-
lah korkrrsunun en ba4ta gerefii budur. Al]ahtan
korkun cünki Atlah hütijn yapttklannrzdan habe-
ri olandrr. + Altah iman edip dc{ru ve gü2.'l i.sler

isleyen kullarma hem lragrrslama hem de btiyük
mükäfat vaad buyurdu. + I{üfre saprp äyetlerimizi
yalanlayanlara ise cehentrem varct.r. * Ey inanan-
lar vakti ile size el uzatmavr tasarlamrs olan bir
kavmin ellerini, size. d.okunmaktan men etmi.S
olan Allahrn hakkmrzdal<i o nimetini
anrn Allahtan korkuu irrananlarrn yal
ruz Allaha güvenmeleri läztmdlr. s Muhakl<ak ki
Allah Israilo§'ullarrndan yemin almrstr. Kendile-
rine iglerinden 12 giivenilir adam göndermisti. AI-
lah onlara demisti ki haberiniz olsun ki tren si-
zinleyim. E§er siz namaz' krlar zekät verir pey-
gamberierinize inanrr ve Gnlara kuwetle yardrm
eder, Allah yolunda iyi isler yaparsanlz mutLaka
kusurlannrzr bafrslar ve .qizi altrndan rrmal<lar a-
kan cennete koyanm, bundan scnra da iqinizden
her kim nankörlükle küfre -qaparsa düz yoida sa-
prtmrs ve kendini heder etmis olur. ff Sonra bu a-
hitlerinden döndükleri iqindir ki onlan länettedik
ve kal1:lerini katrlagtrrdrk. Onlar kelimeleri yerle
rini de§iqtirerek talrrif ederler. Kendilerine bildi-
rilen gerceklerden nasib almayr unuttular. pek
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azr müstesna onlann dairr,a yapttklatt bir hainli§'i
haber ahrsur. Yirre de onlarr ba[rsia ve aldrrina
günkli Allah ihsa,n edenleri sever. .t Cnlardan biz
nasraniyiz ciiyenlelden de taahhüt almrstrk On-
lar da kendilerint bridilileli hakikatlerin coEunu
unuttular. Biz de araiir.rrrra kt
dar siirecek kin ve dtisrr;anhk

,et gününe ka-
lest,ird,ik. Yarln

Allah onlara nelere cüret ettiklerini haber verecek.
rF Ey kitap ehli simdi size peygambelimiz geldi ki-
tabrnrzm giziemekte olciu§unuz bir cok yerlerini
size biidiriyor'. Bir qok seirleri de ba§rshyor. Mu-
hakkak ki size .Aliahtan L,ir nur ys _särih bir kitap
gelmistir. + Allah keridi rrzasrna uyanlarr selämet
yoluna qikarrr ve izni ile onlan karanhklardan
aydrrrir§a crkanr ve diirüst, do§ru vcla vöneltir.
E Melyelr oglu Dlesihin Ailah oldu§unu soyie_ven-
ler muhakkak kä-fir olmu"qlardrr. De I<i: Altal
Meryein c['lu Mesili de anasrnr da ve dünyadaki-
lerin hepsini de heläk etmeyi dilese ona karsr her-
hangi bir seye kitnse sahip grkabilir mi? Ckikler ve
yer ve bu ikisir-rirr aia*,srr:da olan hersey Allahrn
mülküdür. Dileriigini yaratrr ve Allah her seye
kaclirdir. + Yahuiiiler ve Nasraniler biz Allahrn o-
[ullan5,:.2 ve sevgilileriS;iz dediler. De ki: öy!evse
niqin -size gtinalriarrntzdan dolayr azab edivor.
Hakikatte siz onun l,alat.trEr insanlalsanrz Atlrh
diledi§ine bag''islar ve dilcdi§-ine azab eder. G.ökre-
rin, yerin ve ikisinin arasrnda ne varsa hepsi AI-
lahtn mülkiidiir. Sonnnrla dcinüs cle onadrr + Ey
kita.p ehli bize bir müjdeci ve sakrndrncr gelmedi
demeirreniz iqin peygambederin arasr kesildiEi bir
devirde size her seyi ö§'reten peygarnberimiz geldi.
Muhakkak ki size bir mirrcleci ve -saklnCrrrcr geldi.
Atlah her seve giicil yetendir. ! Bir vakitler }vtusa
ümmetine demisti ki. Ey kavmim Allahrn -qize
verdi§i nimeti d'iisünün o sizin iqinizden pev, gam-
berler getirdi ve hükünldarierr qrkarrit ve size ä-
lemlerde hig kinrseyc vermecli§ini veldi. {c [y ka-rz-



mim Allatrru sizir.i iein farz 1<11-dr[i kubsal yere
girin ve i3-er:i diinirre]rL:ir ki lrhsre-lia düsüp perisan
olnrayasinr.z. {' Onlar'sa. J/iI },{',rsa orai.i;r zorlu bir
kavirn t,ardtL. Onlar c.rtad.l,'.r Crkrriallrkr;a biz gire-
meyiz grkat'l:.rsa, gir'et'iz cledil:r. 4F I"ierllrden Aiiah-
tan korkan r/e All-'Ij'Il!!1 l1i.rl,r:ircr-ir.jr ka.zr-nmrs olan
2 kisi kaptd.:"ir g-ii'tuis -/P il-:,lr-r:'r I iill demirii O-
faya gire'r.serr.iz i;r,rtl;-rrra grlip s.eii.rs:',riz. Gerqek
müminlerseniz Alte-ha gürzenin" ö Dediler ki: Ey
Musa onla,r ol'z.r.d.il brth-rnd.r-tk,;a hiz oraya g-ireme-
yiz. Sen Rabbint': git ve ikirliz onlarla- calprsrn biz
burada otut'up beklelreceäiz. s M'.lea dedi ki: Ben
nefsimle kard-e:-:itne .s.iz ge;iiebili.r'im artrk bizi o
bozguncular kal'n.r.inden ayir. ry' Allah buyurdu
ki orasr albrk tarnam ktrk ytl onlirra haram kr-
hndr. Oturduklan yerde selsetrlce dönüp dolaga-
caklar artrk o fitneri l<avme actrrl-a'f Onlara Adem-
in iki o§luna aib iiikä;'rey;i dr-r§rur ciarak oku" Hani
onlar Allaha yaki.a.irnak icin hirei' kurkrau sun-
rnusLardr da birininlti kalor-ri ediin:lis, ötekininki
kahul eclilmerni-"!.i. Eirisi seo-i rnr,rtlaka öldlitece-
§im riedi. ötet<i atia-tr anc.a,k ker.-rJisinr-ien kolkan-
lann kurbantnr kailul ed-er cledi. xi ,!üphe ],,ok ki
sen treni öldurmi:k ic-in'saldr,:san d.a ben seni öl-
dür'mek iqin sana el uzaLrr.e,m 'nerr dün3r;11a11.
Rabhi olan Allah.ian. koli.:;r.r'rnrr.. qF Ben dilelim ki
sen benim gunailmr cla ken-Ci gü.nahrnr da slrtr-
na ahp valasrn ve o cehenneme läyrk olanlardan
olasul zalimlerinlcezasr iste bud"ur. a O nilravet
nefsir,e Llyär"rai( l<a.rde,:ini öldürdü ve artrk hüsra-
na düsenlerden oldu a .O )reri. de:rnekte iken Al-
lah kardesinin cesedini nasrl göruecefini göstersin
diye bir karga gönderdi. O eyvah dedi -su karga
kadai olup karclciirnin cesed-ini g-örnern-edim. Artrk
pi"smanhf'a düsenlerden olmustu. t1 Bu sebeple is-
railofl'ullarlr!a su h.til<rnti yazcj-rk ki herkim adam
öldürmemis ve yer 5rlizlii-rde fesat erkarmarnrs bi-
risini öldtirlirse sa.niii bütü-n insanlarr öldiirmtis
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gibi olur ve her kim biri.sini kurtanr diriitirse
bü-tän rnsanlalr diriltmis olu^r. Alluhakl<ak ki pey-
gamberlerimiz sarih delitierle i)nlara geiiiler de
onlartn gei;u buLra i'a§rnen cl.iitryc-d.a h-..dt1'r a-sln-
larclan oldr-rlai. '* funa Allaha ve resulüne karsr
sevasa ka.[kr.san ve r.en/iiziirrde fesat crkartanlann
cezasr öldiiriilm-.k veya asrlrnal.r, lllerinin ayakla-
rlnln cnrlraz kesilmes veyahrrl, lrulrr-rrd-rrklrn:l r,rer-

detr siirg;tin edilr:relerinclen baslia bir sey olar,raz
bu onlann rhitrveda u[ra"l,acaki'an zillett!r. Ahi-
rette ise onlara bi:rriik bir azap varCtr rF Ancak
onlardan rr1,-. gecmeden törrtre edentrer müs-
tesnadrr'. Siii,.i.rr;ie ola.r'a.k bilin ki Allah ba§rslavrcr
ve acti'tctr-h,' ." Ily inananla.r' All:rhtan korki:n o-
n^..,aiilasln'l:l.a vesile, (L'ehberl arayrn ve onun
v3ll.rtrla sava.ln ki kurtr-rlusa er-esiniz. ,F Süphe
yrr.k ki o käfirler yeryuzünün blitlln maltarrna hat-
ta daha fazlaslrra sahip olsa,lar da kryarnet günti-
nün azabrnda.n kurtulniak icin fi,lye verecek o1-
salar fidveleri l;abui olunmaz. Oniara acr bir a-
zap vardrr. a Atesten -sr5,nlmak isb"-lrecekier fa-
ka,t ctkamrlrs,ca-kler onlare -.t-irekli bir azap .vardrr.
s Eri<ek olsun kadrn olsun hrrslzhklan sabit olan-
larrn ellerini kesin bu, hakkettikterine karsrhk A1-
lahrn verdi§'i cezadrr. Qünki ,Atlair Azizdir ve hik-
meti gok geni,s olandrr t& Her kim isledi§i zulüm-
den sonra tövbe eder ve do§ru yaia girerse töv-
besini'Allah kabul eder. I\{uhakkak ki Allah sug-
larr ba§'rqiayandrr ve acryandrr s Bilmez misin ki
göklc'r ve yerier Allahrn mülküclür'. Dilecti['ini aza-
ba u§rattr. Diledi§inin günahrnr bafitplar. O her
geye gücü yetendir' 'B Ey Peygamber, a§rzlan ile
inandrk diyen fakat kalbleri inanmayanlardan
ve yahudilerden büyüye käfirtifle koganlar seni
tnahztrn etmesin Onla,r yalancrltk eimek iqin sa-
na geimeyen baska bir kavim icin diirterler. Dog-
ru sö:ylenrnis kelim.eleri sonra.dan tatrrif ederler.
Size büyle fe[,va. verilirse icra eclin verlirnezse sakr-
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kar§i yaralar ile krsas yaprn. Amma kim affeder-
de saCakaslna seyarsa bu suclalrn ba[.rslanmasr-
na sebep olur, Ve kim Ällahtn indildiii emre g'ö-
re hüküm ver-mezse zalimin ta kendisidir tF Son-
ra da o peygamberlerin izi üzerinc'len Merl,grni,
oflu isa'yr gönderclik. (iniindeki Tevrat icin clo[-
rulayrcr olmak ve Allahtan korka-nlar iqin bir
do§ru yol ve nur bulunan ve Tevratr do§n:Iaya.n
bir uyarrna ve öfliit o]arak incili verclik # incil
ehli de Allahrn o kitabta indiridipi ernirlerle hü-
küm versinler ve Allalrrn indirdi§i emirlere göre
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'Onda bir dog'ru yol, bir rlur vardlr'. Mü:siim olan
peygamberier yahudiler arasrnda onunla hii-
küm verirlerdi. Allaha inananlar da Allahrn kita-
brnr koruma!'a tnemur r''e mura.krp bulunntllan
dolayrsr ile hiil<rnederler. Artrk insanlardan kork-
mayln Benden korku,n lF Ey hükmeclenler benirn
ävetlerimi bir kag akqeve deäi-srne',;in hert<im Al-
lahrn indirdiäi hijkümlerle htikütn vetilrezse
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iluküm vermeyenler b3"guncuCurlar + Ve sana
da elieri a,rasrnda bulunan kitabr gercekleyen ve
onu hakkr ile gözetici olan kitabt indirdik. Ar-
trk aralanncia Aliahrn ernirlerine göre htiküm
ver. Sana emlolunan gerceklerclen dönüp onlann
arzulartna uyma. Sizden herbirinize bir geriat ve
bir yol belirttik. Allah isieseydi hepinizi tek üm-
met yapardt. Amma size verdigi hükümlerle sizi
clenemelcteciir. Siz de arttk hayrrh is yapma yan-
srna girin. Hepinizin dötiüp varaca$r yer Allah
kaorsrdrr. Ve o hakkrnda uyusmazlö.;a düstü['ü-
nüz seyleli -qize anlataeakttr s Sen aralarrncla A1-
lahrn indildiq'i emirlere göre htiküm ver. Onla-
rrn isiekl-erine uyma. Allahrn sana indirdi§i e.mir-
lerin ba.zrs:nda.n sana saprtaeak!anndan sakrn.

Yeiz qevirirlerse bil ki Allah onlarr bazr suglartn-
dan ötürü azaba u[ratacaktrr. Zatnn insan-
iatur coEu da bozguncudur tr' Hälä mr catrillik
devrinin hükiimlerini ist'iyoriar? Gerge[i kesin
bir suretbe bik-nler arasinda hakemi Allahtan da-
ha güzel olan kim vardrr? iF Ey inananlar yahu-
dileri ve nasrÄ,nileri dost edinmeyin. Onlar biricit-
lerinin velisidir. Sizden onlan dost edinen süphe-
siz onlardandu'. Muhakkak ki Allah zalimler kav-
mini do§r'tr vola iletmez # Yüreklerinde nifak
olanlan ve bir feläkete u§rarnaktan korkuvoruz
diyerek onlann srasrna kosanlarr görüyorsr-ruuz.

Amma beiki de Allah bir fetih verir veyahut kendi
katrndan meydana bir is grkarrr da onlar kalb-
lerinde gizledikleri geylerden dolayr pisman olu-
veririer cF insanlar da derler ki: Sizinte beraber
clduklarrna dair igten Allaha yemin edenler bun-
Iar mr? i;tc yaptrlrlan boqa grktt ve hüsran igin-
de kahrlar I Ey inananlar iginizden kim dinin-
den dönerse Allah onlata yaktnda bir kavim geti-
recektir ki o kavmi Allah sever onl-ar da Allahr
severler. inananiara karrsr boyunlari aga§rda käfir-
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Jere karql ba-.lar"r yukar'dad:r. O karrim Allalr yoiun-
tia savaEacal< ve hie bit' klnayatlrn krnamastndan
Jrorkn:ayaca)r. Bu Ällairin dileciig'ii:e verdi§'i ih-
sanrdrr. Ve Aljahln lütfü .genistir ve o her ;eyi bi-
lendir eF Mulral<kak ki sizin velitriz Allahtlr' \'t-

Feygamberidir. Ve ilraiianlar namaz krlan, z-ekät

veren ve rükü edenle,rtll'r. S Her kim Allahi le
Fevgamberini ve irnati edenleri t'eli sayalsa lllil-
hakkak ki muzaller oiacaklar, ancak Allaha ba[-
h olan toplutuktur' + Ey inananlar, ne sizden ön-
ce kitap vel'ilenlerdeu clininize e§lence sayanlari
ne de öteki käfirleri dgst edinmevin. ina-
,r!.I,'orsanrz Ailahtan I:orktrn 'L Namaz icin ezar
crkundupu zaman onu olr e§lence ve oyun salll-
yorJar bu onlarin aktlstz bir güruh olmalalrndatr-
drr {" De ki: Ey kitap ehli bizclen hosianmaytstr'.-
zrn sebebi ancak Ällaha bize ir-rdirilen ve bizden
önce indirilenlere inanrsrrnrzdan ba;ka birsey mi?
ve sizin go['unuz tozgunr:u]arslntz cF De ki: Size
bundan daha kötr'ileri Allahrn azabrna tt§ramtg
ola,nlarr habel i,elevin: mi? ,AIIahrn Iänet etti§i,
p,azabtna u§'rattr§r ve bir krsmrnr mayrxun ve do-
ruuz gekline ,.oktuäu adamlar ve putlara tapan-
lar bunlar yeri daha krltü olanlardrr. IIak yolun-
dan daha fazla sapm)s olanlar(lrr -t Sizin yanrnt-
za geidiklerinde jnandrk clerler, oysa ki käfir. gil'-
mis, käfir crkmrslardrr. Gizledikleri ne varsa Allah
kendilerinden datra iyi bilir I Onlaldan qo§unu
görürsün ki günah iqlenrek, zuimetmek ve halam
yemekte sürat yal rslna girmislel'clir. Yaptrklari
kötü geydir sf llari }tiikümleri bitreuler ve bilginlel
onlan sug olan sözleri .söylernekterl ve halam ye-
rnekten yasäl(lasalardr ne kötüdiil ettikleri a Bir
de yahudiler Allahu: eli ba,§lidrr clediler. Bu söz-
lerle kendilerinirr eli ira§landr ve n-iel'un oldular.
tlayrr "Allajlr-r iti e1i de agrk riilecli§'i gibi bahsedi-
yor. Muhal.;kak Ral:hir:in sana indirrii§i onlärrn
bircc§unurt isya,nrnt ve häIirii§ini arttiracaktrr.

-i:iy:-,-,-,:;t;:i-:L-i:i-i.-I.:i*ts1:j-i!1::'r' -1.:::-; l-,:i.-kk-äi.-Fl.:
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if By Israil o§u.tlalr l:em benirn irem. sizin oiari. A.lla- ij
1f iia taprnrz. Allah kr:nciisine ortak kosana Ceiineti iü

i& l:alant etmi;tii'. Gidece kie ri yer Cehenirenrclir. l:i
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krp da stz,: ne zara-rr ne faydast ola,bilecek birisi-
ne mi tapivorsurirrz? Allah her seyi duvan ve bi-
Iendir '1e De ki: gy kitap ehli dininizde ha.i:stz if-
ratlara varruavrn. Ewelce .qa.pnils ve bircoklartnr
saptrrmre ,,,e doä'ru tro.ltr brrar.krn sa.prk olmtls lrav-
min a.rzulannr. lrrrma.r/rn -Y. tsrnil rlirrLlarrnrian
küfre sapanlar nem Davttdun helri Meryemo§tu
Isa.nrn o-iliyle länete u§r'adrlar. Bu onlann isyan
etmeleri ve hakka tecavtiz etrneleri yüzünden ol-
du s Isieriikleri suela-rdan birbirlerini yasa,kla-
mazlirrdt. Ne köti.irld.ü yaptrkla.rr is iF Onlartn bir-
cofunu göriirsün ki kä-firlerle ahbaprhk ederler
nefislerinin onlara hazu'layrp tar6glr-rpu serr ne kö-
ttidiit'. Allahrn ga,zabtna u§rayacaklardrr. Ve
azapta ebdi kalaeaklardrr rF Eäer Allatra, Pey-
gambere ve ona inciirilerre inansalardr onlau do.st
etlinrnezlerdi. Amn:a orrlann coür_r bozquncular-
dr.r I Göreceksin ki inananlara diisrvranh,k et-
mekte en ileri giden insanlar yahudilerle, kS.firler-
dir. Inana.nlara sevgice en yakln ola.nlarr da
biz hrrisbiyantz divenler arasrnda bula.eak-srn.

Qünki bunlanir iginde bilgin papazlar ve tai'ik-i
dünya lahipler var drr. Ve bunlar dü^.smezler +
Peygambere indirtleni duyduklannda gelqeäi
anladrklanr:r-lan gözlerinden )ra)lar bosaldr§mr
görärsün. Derler hi: Fla.bbitniz blz inandtk ltizi
gerqefe tanrkhk eiienlerden ktl. Dile§imiz Allaht-
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tun. Allah süki'eiienlerden olasrnrz ciiye äyetleri-
ni size böyle agrklar s Ey ina,nanlar sarap, kumar,
taprnmak icin clikilen ta.slar, oi.:la fal aturak, an-
cak seytanrn i;ierir:dendir'. \re pis islerCir. Bunlar-
dan kacrnrn ki krrrtulusa eresiniz :& Ir.{uhakkak ki
geytan, sar'ap ve kurnarla sizin aranrza Cü"smanhk
ve kin salmak ister. Bundan \razgeqiyorsuauz de-
fil rni? ä Allaha uvun., Feygatrtbere uyut ve sakr-
nrn e§,er kulak asrnaz-ca.r)lz bilin ki Resulümüze
düsen sadece emirleri altaok jletn:ekten ibarettir
s trman edip i5ri isler yapar:lara ve bundan sonra
saklncrr-l<la.u ve ima.nlarrnria seltat edere].: güzel is-
lere devam ettikleri sonra Allah korkusunda ve
imanlannda derinlik kazandtklarr, sonra bu tak-
va ile birlikte her yaptr§rnr grizel yapana ve ihsan
edenlere haram edilmezden önce yedikleri sey-
den günah yok Atlah ivilik edenleri sever * Ey
inananlar bilesiniz ki Allah gryaben kendisinden
korkanlarr ayrrd etmek igin muhakkak ki sizleri
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arasrna katmasr lken Allaita ','e

bize yollanan hakikate rreclen ir:arimr5':
lah da onlart sö.v-Iedikleri bu sriz dolal'rs

darr rrmaklar akan cenrlete k"cyalak n
drnr ve orada ehr:tii kahliar. I5''i isler
ecirleri budur iste i* Käfirler ve äyetiel
Ianlayanlar ise Cehennenrliktirlei: li E]
lar, Allahrn size heläI k:ldr§t güzel nim
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av gibi bir qeyle cleneyecek. isteseniz ellerinizle de
mrzral<larrurzla cla yetr -r.-'bileceIiniz bu avr av]a.-
mak husustiuda deneye(;ek. I(im asrrr hareketlr:r-
de btrlnnursa ona pek act bir azap vardlr qF Ey
inananla.r ihlan,cia;,,ken av hayvanlaltnt öldür-
mc.lzin sizden kim bir av hayvanrnr bilerek öldii-
riirse a"ra-nrzdan il<i ä,dil kisinin hiikmüne 3öre
cezasl öiii-iirr:liifü h?-,vrnrn hen"zeri olan ve Käbev<:

götüriitezr bii.' hayvatlt t:ut'oi.ir etinek veya iplecli-

§i suqa kalslhk yok-sui1ir.1'1 doyurmak yahut bun-
lara denk olacak kada,' oluc tu"r,rnaktrr. Böylece
yaptr§rnrn cerzaslnr gexn',esi gelektii'. Allah geqmis
suglalr ba§rrsla161rr1i1'. Arrtma bundan sonla kim
bu sucu,islerse Allah cncla,n circ altr. Allah Azizdit'
ve cic ahcidrr i< Denizde avlanmäk ve avladr§rnrzL
yemek gegiminiz iEin size l,e misafirlere helä1 kr-
hnmrstrr. Ve ihrarnda bulundu§unuz müddetce
kara avl halam krhnrnr.strr. H"p huzurunda
hasrolaca§rnrz Allahtan korkun äa Allah Käbeyi
o beyti halamr o halarii s,.7inr da kurbanltk oldu-
§u bilinsin d,ive bc1'unlat:na. bir sey ba§Ianmrs ve-
ya ba§lanmrs kurbanlali insanlar icin geqim ve
düzen iiayna[l yaptt. Blitün btur]ar sunu bilme-
niz igindir ki Allah gökle::de ve yelde ne varsa bi-
lir ve gereekte Allah her' -seyi bilendir tF Bilin ki
Allahm cezasr ;üpiresiz pek qiddetlidir. Ve mur-
hakka.k ki Allah ba§rgiayan ve acryandrr .ry' Pey-
gambelin isi ancak bildilmedir. Ve Ailah aqr['a.
vurdtrfunuz ve gizledi§iniz .seyieri biliyor + Kötü
;eylerin bir go§u senin hosuna gitse de kötü ite
iyi bir olrnaz. Onun icin akh basrnda olanlar .dl-
lahtan korksun ki kurlulusa. er.sinler s Ey ina-
nanlar size ecrkl:rndr§.r z:aman keder verecek qey-
lerden sual sormayln. Kur'an indirilirken bunlara
dair bir- se-v, sorarsanrz gere§i size agrklanacaktrr.
Allah onlalrlan sizi simdilik affetti. Allah ba§rpla-
Jncl ve acrytcrdir i'. Sizden önce bir kavim o sualle-
ri sormusbu da sonra o ytizden käfir olmuqtu ;r
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Ailah ne Behireyl, ne Sahil:evi, ne Vasrlayr, ne
Flärn'r mesru krlmr,stn'. <Btinlar cairili5et de.rlin-
cle Araplarrn taprp kulban ettikleri der.elelin isim-
leritlir;> amma käfir olaular Allaha yalan yele if-
tira aLarlar. Ve qr-r§u a.kh errezlelciendir lF On-
lara Allahrn indilo.i§ille I:e Pe.,rEambere gelin de-
hildi mi «bize atalanmlzln .vapagelclikleri sevler ye-
ter. Bör,le buldrrk>> derler amma va atalerr cla bir
qeyler bilmiyorlardr cla dc§'ru j,ola gitmi)oi' idi-
seler s Ey inananlal sizler kerrclinizi dü-zeltmeye
bzrkln. Siz do§'ru' vola g.itbikten sonla ka-isrdaki
sr.rrranlar- size bir za]r'at. veremez. Hepinizin clönüp
varacagr yer -A,llall huzuludur. O yaptr§rirrz sey-
leri -qize anlatrr l& Erz inananlar bilinize' ölüm
rr,a_klasllsa bir va.iyet ','apäca[rnr z zan)at7 iciniz-
den ve baska iki ädil tar;rk bulunsun. Slze volda
il,.an öltim ä,Ieti c.elip r-'artalsa sizden clmar,an il<i
kisiyi de tantk +"utabilirsiniz. Su sartla ki onlan
al<iabanrz bile irl:a na-rr.azdan sonraya l.:e,.dar alr-
kc-'yun. Ve siiphc. ed-iyor-saliz onlaldan Allahrn em-
lini hiqbir merrlaate clt.p_,ismeyeceklerini. sahitlik-
Ierini gizlerlerse güna-hirärlardan olacaklal'rna
t)air 

"'611in 
ettirin + Eäer brtnlat'tn bir vebäle

nrüi:tahak olduklau atilaqthfsa o vakit tercih
eriilecek sey bu ikisinin lreriire onlal'rn aleyhinde
b;rlundnkla,n ka.rqr taraftan ilri kisi almaktrr.

Crrlar söyie yemin etsiniei' «Allah igin brzi.m ta-
nrkhfirmrz onlarrn tanrkhg'rndan daha dcfrudur.
tsiz hakka tecavüz etmeciik. g^ünki o tal<dirde za-
limlerden oluluz» + Ilte bu tanrklirl ger-e§i gibi
yaprrralan ve yeminletinin leddedilmosinden
korkmamalarr iqin en iyi caredir. Allahta-:r korkun
ve iyi dinleyin qünki Allah bozguncular gürü-
htrnu clofl'u yola i]etmez s O günki Allah bütün
Feygambelleri tcplaSracak ve size ne ce\/aiJ ver-
cliler buyuracak. Feygamber'ler <<Bjzim bilgimiz
yok muhakkak l<i gizli seyleri tamamivle bilen
sensin>, rliyecekler s O zaman ki Meryernin o§Iu
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isa'ya Allah sane ve anarla veldi§im nimetimi ha-
tula ki seni kutsel ruhla kuvvetlendirdim de be-

gikteykencle büyüdä[üncle de insanlar]a konustun.
Hami -qana, kitabr Hikn',eti Te'rratr ve incili öE'-

rettim. Hani sen iznimle topraktan kuq seklinde
bir sey yapardrn da o da iznimle ku§
olurdu. Anaclan doärrra körün gözünii aqardrn.

Ve «Cüzzam>; rltetine u§rayanr iznimle sifa-
landrnrchn. Ötüyü iznimle mezardan gtkarttp
diriitirdin: Sen israil o§ullauna apagrk delillerle
getdifin halde on]arcian inanmayanlar <<Bu sade-
ce bir büyti> demi-slercti de ben seni onlarrn elin-
den kurtarmrstrm 4 O z,arnanlar havarilere «Ba-
na. v3 Peygamberirne inantn>> buyurmuEtum
da <<Inandtk sen tanrk ol biz Allaira teslim olanla-
nz» clemi5lerCi 16 O zaman havariier Meryem o[-
Iu isa'ya clemislerdi ki «Rabbin bi«! gökten bir
sofra indirebilir mi?» Isa da «Inanmrssanrz AI-
lahtan cel<inin> ctemisti a l{avariler demislerdi
ki «O yemekl.eri yilrelim de kalblerimizde tam
bir inanq hasil olsun ve hilelim ki sen bizlere do[-
ru söylüyorslln ve biz buna tanrk olahm>> t& Mer-
yem o§lu ise ctemi-sti ki «Rabbimiz gökten bize
bir solra indil de bizim hem bu günümüz hem ya-
rrnlnrz igin bir bayrani hem de senden bir delil
olsun. Bizi ri:"tklanrlrr'. Qtinki sen rrzrtlandrranla-
rrn err hayrrhsrsrn» r Allah buyurmustu ki <<Sofra-
yr size indirece§im fakat sonra iginizden käfir
olana. älemler iqinde hig kimseye verrnedi§im bir
azabi verece§im> lß Ve Allah buyurdu ki: «Ey
Meryem o[Iu i"sa insanlar:a Allahr brrakrn da beni
ve anarnl iki Allah olalak tanryrn diyen sen mi-
sin?>> fsa. da dedi ki: <<Hasa ben seni noksanhklar-
dan aunrk oilirirn. Ben hakh olmayan bir sözü
söyleyen:ern. tsöylc bir sey, dedivsem elbette sen
onu biiirsin. Icirr,rde ne \,ärsa muhakkak ki sen bi-
lilsin. Amroa hn senin l.rilclisini bilemem süphe-
siz, sen gizli .seyieri en ivi bilensin» s Onlara ben
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anL'äl:i banA emr§l-ti§ini söyleriim. Ral:itin:e ve
Rabbir,rize rioadet ediir dedim. fr:lerinde buluniiu-
[um mütidel4e bnlat: gözettirn ve kolriririm. Am-
rua sen i:eni aldrl<tan sorfra i.izerlerine clenetievi-
ci sen ];aldrn. Ve seu her se.r]in clo§r'u tanr§r-
srn F Oniara azab eder.sen -cüpbesiz senin kulla-
rri':<iir"- .Eq*er on-lan ba§nlarsan .siiphe yok ki aziz
ve hakir-n oian sensin + .hilah i;uvulciu ki bugün
ancak cirär'nlarrn cloE:ruhll(tan fayda göi'dtikieri
gi.indiir. Ältlarrndan rrmak-
lar akair cennetier onlannrftr'. Ve orada ebe-
di kalacaklardrr. Allah onlardan raa ohnustur.
crnlar ria. ßllahtan. tste en biivük ongunluk bndut',
ti Gokir,r ve yer ve oralarda olan her ;ey Aliahin
mulkiidur. Ve o her seve gdcü yetenciir.

Altrncr §üre

Qok aclyau ve ralrmeti txi-
tiin varl*lan kaplayan Al-
Ialrur adr ile.

ql GöEü Ye yeri yarataD,
isaranhklalr, aydrnltklarr nreydana getiuen
Allaha stlkrir, buna ra!'rnen käfirlei ÄIlahla-
lrna ortak kogtular iF O Allah ki sizi balqrktan
yaratil ve sonra ecel vaktini vc dirilme zantanrnl
tayin etti. Siz de hälä süphe cdiyorsunuz s Grik-
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lcrin ve yerin Allahr oclur'. Gizlediklerinizi de,

aqrklaCrklanntzr da bilir hak ettiklerini de bilir is

Rablerinin- äyetielinden higbiri gelmemistir ki
ondan yliz qevilmernis olsunlalB Kendileriue
gerqek oian Kuran inince ona <.Yalan» dediler.

§imdi alay ettil<)-eli qeyirr ash yakrnda kenclite-
rine hildirllecektir. (Adlan söylenecektir.; $
Görmediler mi kendileri'rden önce nice nesillerr
heläk etti{'imizi onlara dtinyada size vermedi§i-
rniz imkänlan vermi;tik. Üstlei'ir-re gökten sa§a-
nakiar indildik. Ayaklartntn bastt§t yerlelden tr-
maklal krskrrtmrstrk. Günahlarrndan dolayr onla-
rr heläk ettik, alkalarrndan baska nesiller getirdik
s Sana kä§rda yazrh bir kitap itrdirseydik ve ona
elleri ile dokunsa.vdtlar yine käfir kalacak olan--
lar «Bu besbelli bir büyä,> diyeceklerdi + Diyor-
lar ki e§el özel bil melel< gelmezse biz inanma-
yrz. Melek inclirseydik bile is beUi idi. Onlarrn dü-
zelrnesini beklevemezdik * E{'er bir Melek gön-
derse-,'dik bile onu bir illsan suratrnda gönderir-
dik ve ona kendilerinin giydigi elbiseyi giydirir-
dil<. .<Ima-n et,me-yenleli daha bü.rirk karga.sahfa
sevk etrnek iiin>. $ Senden önceki peygamberlerle
de ala'; edildi alav edenlel alarrlannul cezalannr
göt'düler' 'B De ki: Yeryüzünu gezin ve inkär eden-
Ierin al<rbeiini görün lF De ki: Ciöklerde ve yerde
ne valsa l<imindir? Ve de ki Allah rahmet etme-
yi kencii hal<larutrlan sa-vr),or:. Kryarnet günü he-
pinizi m,r-rhakkak kendi l.:trzurunCa toplayacaktrr'
Buna süpl:e vck inarrmayanlar hüslana u!.i;.-
yanlarcli-L' s Gece ve gündüz na väki olursir- hep'ri
onurt er.nri ile olur. Ctinki o isiten ve bilendir' :1'

De ki: Gökleri ve yeli virt'a'i2n hel seyi besleyen v.'
beslenmei.ien mtista[ni olan Allahtan gayli bir'
kom]rucr-l mlr arlyolsun? De ki l:ana müslüma,n-
Iaun ilki dnriLm -,.e musliklerd-&r olmamam enl-
redilCi jt De I<i: Ben isyän eLletsem o büyük güri-
de Rabbitnin azab etn:esinden korkanm$ O giin
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azaFtat kur[artlana muhakKak ki rahrneb edil-
misti. Bu Allahrn aqk bir inayetidir + A1lah sa-
na bir üztintti verirse ontlan bagka giderecek yok-
i;trr. Sana bir hayrr verirse zaten her;eye gticü
yeten, her geyi iyi biler-r odur 'E Kullat'rnrn üstün-
de klrqlret sahibi odur. Hikmeb sahibi ve her gey-
cien haberi olan odur + I'anrkhärn en büyü§ü ne-
dir? De ki sizinle benim aramda tanrk olan A1-
lahtrr. Ve bu Kuran bana vahyedil&i ki sizi uya-
rayrm. Ve Kur'an size rehberlik etsin. Hälä Allah-
tan bagka Allatrrn-bulunabilece§ine nasrl tanrk-
hk edersiniz. De ki: Ben buna tanrkhk etmem.
De ki: Ancak o tek Allahtrr. Ve siz ona ortak ko-
§uyotsaruz bu benim ßabahatim de§'ildir s Ken-
dilerine kitap verdiklenmiz peye-amberi kendi
o§ular:r gibi tanrdrklan halde, iman etmemek
sureti ile kendi kendilerini hüsrana atarlar' l&

Allaha yalan yere iftira atanlardan veya onun
äyetlerini yalanlaSranlardan daha- zalim kirn
var-dir? §üphesiz ki zalinrler kurtularnazlar +
O gün hepsini nrahserde toplarrz. Ortak kosanla-
ra deriz ki: Va,rrr§rnr vehrn etti§iniz ilählar ne-
rede? a O gün onlar Rabbimiz biz müsriklerden
de§iliz detnekten gayn bir mazeret bulamadrlar tF

Bilerek yalan söyluyorlardr ve iftiralan nasrl
oltadan kaybclup gidiyor. Onlardan seni dinleyen-
ler de var. Amma, biz onlann kalblerini perdeleriz.
Kulaklannr a§rr-iastrnnz I(i seni anlamasrnlar.

-Bütiii-r dsiill:re ra{'men inanmacirklarr bundzrn
Onlar irattä vanrna gelirler .seninle qatrgrrlar.
Inant'Lla1'anlar bU ancak eskilerin rnasallalrndan
ibaletiir I)erier tr. Onlar hem kend.iteri uzakla-
srrlar Liem baskalarrtrr uzakh,.stu,lrlar. Farkrnda
olmadan ken.liierini helä.k cderler + Ate.,re atrl-
drkla.r'r za.!11.a17 onlarr görsen o zaman derler ki
ke.:1<i diinr,aya drindürülsek de Rairhimizin ävet-
lerini vaLanlam.asak ve in![na.nl.arda.n alsak q&

Hayrr, evvelce giztredikleri "se;rler belli otdu. Ar-
ttk tekrar dliny:rya döndürülseler biie xendilerine
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ya,;ak edilen seye dönecekierci.ir. Qüukü onlar yalau-
crdrriar + Ve d.er'lel ki bu dünya hayatindan gayl'l
bir hayat yoktur- bize. Ve biz teklar diriltilemeyiz
$ Ra.blannrn huzuruntla durdtrkiart zamanki hal-
Ierini bir görsen. Aliah «Nastl su görciü§ünüz hak
de['il nriymiq?:> buyuracak. Otl]ar, «Evet, Rabbinriz>>
diyecekler. Allah buyuracak ki <<O halde ktifrtinü-
zün cczasr olan azabr tadrn bakahm.>> tF Onlar ger-
gekten de hüsraua düEttiler. Allahtn huzuruna gr-
kacaklannr kabul etmeyen kimseler nihayet ktya-
met ansrzrn bastrrrnca eyvah diyecekler. Hayatta
iken isledi§imiz suqlardan dolayr ba-srmrza' gelenle-
rebakrn bütün günahlanr:rn yükünü srltlanna yiik-
lenmis götürerrcklerdir. Ne kötü yüktür O.. rF

Dünya hayatr bir oyun ve oyalanmadan bagka ne-
dir? Ahiret yurdu ise Allairtan korkanlar iqin el-
bette daha lrayulr. Hälä mr,kavramryolsunuz? *
Muhakkak biliriz ki onlaun sözleri seni mahzun
ediyor. Ama süphesiz ki seni yalanlamrs olannazlar.
O zalimler Allalrrn äyetlerini inkära yelteniyorlar'. iF

Muhakkak senden önce gönderiien peygamberleri
de yalanladrlar ve onlar kendileriire yal'dunrmrz ye-
tisinceye kadar tekzibe vc ezaya u§ramaya karsr
sabrettiler. Allahrn vaadettiklerini de§istirebilecek
higbir kuvvet yoktur. O eski peygamberlelin hi-
käyelerinden sana haber gelmistir. iF E§er onlalrn
yüz gevirmeleri giiciine gidiyolsa ve güetin \,eti!'or-
sa yer attrnda bir yurt hulmä1ia \,eva b^öüe bir
merdiven dayamava bak cla onlala bir delil g,etir'.
Ama Allah iste.sevdi hepsine do('ru ','olu gösteritdi.
Sen sakrn cahillerden ohira. ti Senin caürlrnana an-
cak seni dinleyeuler gelir. Olüleriyse Allah ciiriltir
ve sonra hepsi ona (Allaha) ciönerler. cF Dedjler ki:
Bir äyet indirilse d-e ki: <<Siiphesiz Allah övle bir
delil (mücize) inclirmeye kädirdir. Ama co['u krunu
bilmez.» s Yer yüziincle yürüyen hiq bir hayvan
ve iki kanadryla ugan hig bir ku,s yoktur ki -sizin
gibi bir toplulu§a mensup olmasrnlar. Biz kitapta
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I ;icid-etti srl-,rtrtila.ra ve dlir.'l
:-i );ö.rle azirbrrniz ge!diii zarrr

$ ka.iblei'i l<abrlasÄrs .sevtan difs[ göstermisl i t" Onlirr kcn
veriien ög-iit,i_eri unrrttuklarl zaman herseyin kaprla-
rrnr actrk-. sevind,iler ve l:endilerine verilen bu ge.;
nicliö-e uiastrklal'r srrada ansrztn onlarr tutup alr-
verciik de biltiin umduklanm kavbettiler. r& Bövle-
ce o ztr-lmedip dtran kavn:rin kökii kesilmis oldu,
ä,lemlerin Rakrbr olan Allaha sükür. r& De ki:
Gördi-inüz mii Allah kulaklarrnrzr ve gözler:inizi
ahverir ve kalbLerinizi miihiirleviverirse. Allahtan
!a-ski:, hangi iläh onu .size geri verebilir? Bak biz
nasrl dcliller getiriyoruz da onlar gene yüz geviri-
yorlar. ce De ki: Gör'dünüz mü? Allanrn azabr ansr-
zlr. yeya acrktan bagrnrza geiiverir:se; zälim kavim-
den baskasr hel-äk eelilir mi dersiniz? + Biz pey-
gar:iherler-'i ancaji rniijcleci. ve sakind.rncr olai,ak
göncier dik. Imärr erlen ve kendilerini dtizeltenler
igin ne korku v:irdrt' ne tasa §F Ayc-tlerimizi inkär
edenier ise, lrlz3'uiicrr olcitrl<larmcian dolayr azäba
ugra;zaeal<1al:Cur. "* De 1<i: Ben size ne Allahm
hazineleli benim yaniir':ri-zrclrr diirorum, ne de
ga;;br biliri:u tiiyorum, ben l-.ir uelefiim de de-
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hig bil seyi eksik brrakmadtl<. Sonra hepsi Rabla-
rMln hriznuunci;r hasrolunacaklardrr. a Ayetleri-
mizi y2l.lrlhyanlat' kar.'anltkta kalmts sa{'rrlar ve
körleldir. AIlah ciiledi§'i kimseyi C.og*ru yoldan ,sa-

grrtrr ve tlileCiäini do§ru yola yöneltir. + D'e ki;
Gördünüz mü? Dc§ru adamlarsanv bana söyleyin
size Allahu) azabl gelip qatar. Yahut bastnrza kr-
yarnet kopar--*il Allahtan baskasrira mr sr§rnrrsrnrz?
Ondan baskasrna n-rl dua edeusiniz? s Haytr, yal-
nlz Gnr- dr.ra edetsiniz de, O, diierse feryädrntza se-
beo olan musitrr-'t,i üzerinizden kaldri'rr ve o an siz,
Allaha benzettiklerinizin hepsini unutur.sunuz. +
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tniyorum. Ben aircak bana vahyedilen seye uyuyo-
rum. De ki: Kör'le, gören bir olur mu? Dü.sünmü-
yorsunuz? rF Räblar:nrn huzurunda hasrolunmak-
tan korkanlarr Kur'arrla korkut ve korkmalarr igin
bildir ki, orrlar da clikkatli olsunlar Rablanndan loas
ka ne dost ne qefaatgi vardrr. 'T Ve'Rablarrnrn yü-
zünü görmeyi diieyerek sabah aksam ona dua e-
denleri sakrn yanrnc'lan kovma. Ne onlarrn hesabr
senden sorulur, ne de seirinki onlardan. Onun igin
onlart kol,up da, haksrzhk edenlerden olma. s Ara
mrzdan secip iütfüha u§r'attr§r .sunlar mr? desinler
diye biz haliun bir krsmrnr bir krsrntyla deneriz. Al-
lah sükredenleri en iyi bilen degil midir? eF Ayet-
lerimrze inananlar: yanlna geldiklerinde de ki: Se-
läm size Rabbiniz rahmet etmeyi kendisine ge-
rekli krin-irstrr. Iqinizden her kirn cahillikle bir fe-
nahk yapar da sonradan tövbe eder ve durumunu
düzeltirse muhakl<ak ki Ällah suglarr ba§r_slayan ve
acryandrr. + Märclimlerin yolu agrkga meydana
grl<srn diye äyetleri böylece etrafh bildirrrrekte-
yiz. + De ki: Ben Allahr brrakrp sizin taptrl<lannrza
t,a.pmaktan mei-ledildim. De ki: Ren sizin hevesle-
rinize u:qmam. Uvarsanr -sasrrlnrs ve o takdiräe
hidayete erenlerden olmavn. ,F De ki: Ben Rabbimin
sizin yalanlarir§rnrz acik äyetine rrvdum. Qabucak
gelmesini istedifiiniz azab benirn vanrmda de§il.

Hüküm ancal: Alla.lrtirdrr ki -b. r söyler ve
haketnlcrin en hayrrltstdu. +(Siz qabuk olma-
.srnr istedifiniz sev, L-renirn e]lmcle oJsaydr sizinle
'lrenirn aramclaki is goklan halledjlmis olu-rdtr. Al-
iah zalimleri m,-ihalikak ki daha iiri bilir. + Gay -
bln arrahta,rlar.r onun elinderlir. Gaybr rr,11cak O biiir.
Karada, denizde ne vArsa O bilir. tsir yaprak clüs-
se O bilir. Auzrn isaranhklarr iuine bir tane düs-
mez ki O bilniesin. Yas ve i<uru ne varsa ancak bu
agrk ve sarih kita,p'uarJrr. ,f O, öyle bir Allaizi;rr ki
sizleri geceleyin adeta öldüren, giincli.iz kazan
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drklarulzr da bilir. Gorara sizi 
"*ünduzün 

diriltir ve
belli eceliniz gelinceye kaiar bu böyle devam e-
der. ölürnden sonra varacafrnrz yer yine omrn ka-
prsrdrr. Sonra ne yaptmtzsa hep-rini size hat;er ve-
rir. lF Kullaunin irstiincle kudret ve tasarruf sahi-
bi o'dur. Size yaptr§rruz igLeli kaydeden mciekler
göndermistir. Nihayet bit'inizin ölümü geldimi el-
qileriniz onu ötrdürür. Onlar artrk ve eksik is gör-
mezler. t& Sonra ö ötaürütenler NIev}ä,larr olan Alla-
ha iade edilirler'. Bilin ki hüküm onundur. Ve o
hesap görenierin en teziciir:'. s De ki: Yalvara yal-
vara btzi bundan kurtaru'san gükredenlerden olu-
rtrz. Diye dua ebtiginiz zzirrrarr sizi karantn ve de-
nizin karanhklar'rnclan kim kurtarrr? lF De l<i: Sizi

dan size azab gönderme§e veya bir ktsmrnrzrn aza-
brnr bir krsmrnrza tattrrmaya kädirdir. Bak iyice
anlasrnlar diye äyetleri nasrl agrkhyoruz. rF Kav-
min gerge§i yalanJadr. De ki: Ben sizin koru5rur-
cunuz de§ilim. s Her haberin mukadder bir zama-
nr var. Sizde bunu ö§reneceksiniz. jF Ayetlerimiz
hakkrnda bigimsiz sözlere daldrklanm görürsen ba-
his de§isince-,,e kadar onlalCan yüz Qevir. §ayet
seytan bunu sana unutturulsa hatrlladrktan son-
ra o zalirn kavimle oturrna. rF GerQi Allahtan koe
kanlar onlalrn meclislerinde bulunsalar da kendi-
lerine bir sorumluluk dü-"mez. Onlala düsen vazi-
fe bu igten eekinsinler diye hatrrlatmaktan ibaret^
tin. * Dinlerini bir oyun ve eflence sayan ve dücr-
ya haya.trna aldanmrs olan adamlan brrak da Kur'-
anla öiüt vel ki hig kimse isledi§i suglar yüzün-
den heläk olrirasrn. Öyle.sine Allahtan baska bir ko.
ruyucu ve bir sefaatqi olamaz. Gürrah isleyen kur-
tulusu icin ';annr y-cflunrr harcasa kabu] edilmez.
inkärlanndan dolayr kaynar su igeceklet' ve Ercl

bir azaba u§rayacaklardu'. .ts De ki: Biz Allal-rr br-
rakrp da ne faydasr ne zararl olabilecek geyiere mi
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tapahm. Ve Allah bize do§ru yolu gösterdikten
sonra geytanlarrntn Easrrtrp sersem bir halde göIe

düsürmek istedikteri adam gibi geriye mi dönelim.
Halbuxi arkadaslarl onu bize gel diye do§'ru yola
gafirrrp durmadalar. De ki: §üphesiz do§ru olan
vol ancak Allahrn göstc.rCi§'i voldur. Ve bize älem
lerin Allahrna teslim olma-mrz emredildi. s Namaz
krhn ve Ta.nrldan korkttn dendi bize. O Tann ki
hepirniz cnun truzurunda hasredilece§iz. rF O Tan-
n ki gökleri ve veri g'erqek oLarak yaratmrstrr. O
dedigi gi.in hersey oluverir. Sözü do§rudur. Ve sür
rifüriildä{ü gün mü)k ve tasarruf onundur. Gizli
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allilsr\ror,stlnuz naiüLr
gösteldi. Sizin Tanr
ren hiq -ojr zaman k
: onlar bana hig bir ;

o bana gelge§'i olduffu
es tarudt§truz geyler-

mam. Allahrrn dileme-
ylpamaz. Rabbimin il-



mi herselii ihata eCer. Hälä dügünmiyecek misiniz?
+ Siz Allahrn hiq bir clelii indirmedi§i seyleri ona
es kosmaktan korkmazsfitrz da neden ben sizin o
es kos-i,uklarrr::rzcian kcrkayrm. Biliyorsanrz söyIe-
yin. Bu iki taraftan hatrgisi rlaha faz\a güvenilme-
ye läyütrr. är Irnan edrp de inanelarrna haksrzhk
katmayanlar clofru yolu bu]mus olaniardrr. Emin
oimava hak kazananlar d-i:r onlardrr. 'ß Lste Ibrahi-
me La.rmine La:sr vermis oidu§umuz deliller bun-
lardr. Biz ciledipimizin Celecesini kat kat yücelti-
riz:- Muhakkak ki Rabbin irikmet sahibidir ve her-
seyi bilenCir. 's Ona ishali'r ve Yaktib'u da vermi.s
ve hepsini do§ru yola iletmistik. Onlardan önce
Nuh'u ve- onun soyundan Davud'u, Süleyrnan'r, E)l-
yub'Lr, Yusuf'u, Lttusa'vr ve Ilarun'tl do[ru yola i-
letmi.stik. Biz ivilik edenleri böyle mükäfatlandr-
nrrz. tF Zekerya';ra, Yahva'ya, isa'5ra ve ilyas'a da
do§ru yolu göst:r'dil<, onlarrn hepsi ivi kisilerdi. +
ismail'i, Elyesa'vr, Yunus'n ve Lut'u da insanlardan
üstün krlmrstrk {' Onlarm atalarrndan torunlann-
dan ve kardeslerinden bir krsmrna da üstiiniük ver
dik. Onlan sectik ve do§ru yola ilettik. ,f iste Alla-
htn dogm yolu budur. Dilediiini o vola iletir. E-
§er onlar da Allaha es gösterselerdi bütün vaptrk-
lan zayi olurdu. E ISte bunlar kitap. hüküm ve
peygamberlik verdi§imiz kimselerdir. Käfirler bunu
inkär edeilerse biz zaten inanaeak bir toptulufu
cnlann vetini almaya rnemur etmi*sizdir. l& Onlar
Allalrrn ciofru 5ola itetti§i kimselerdir. Sen de on-
lalrn volundan vtirti. De hi' Ben bu vaptttrma kar-
srhk sjzden bir ücret istemi5norum. Bu ancak älem-
lere bir ö§Littiir. + Allah hic bir insana bir sev
indirmecii decl.ikleri zamar. Allahm güciinü gereäi
gibi takdir eimediler. De ki: Musa'nrn insa.nhfa
bir nur ve hidavel, olara.k getirdjäi kitabr kjm in-
dirdi? Siz o kitahr palca Deree. ,:1;lli!lrrn l/ezlvor,
oltaf,a atrvorspnuz fla ecl:r:nu giziiVrtrsr:n:lz. Bt,r-
nunla beraber simdi sizin de gtalarrnrztn da bilme-
di§iniz gergekler ii§retiliyor. Sen Allah de ve br-
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rak onlan, düqtükleri bog iddialarla oynayrp dur-
sunlar. + iqte bu indirdifimiz kitap; feyzu bereketi
dünyayr tutaeak, önceki kitaplar onun tarafindan
üasdik edilmedikqe muteber olmayacak, Ümmtil
kuraya ve bütün qe',/1'efrindekilere ihtar edesin ki
ahireti kazanmak isteyenlel bu kitaba inanrrlar ve
namazlannr muntazarlan eda ederler. + Allaha ya-
lan yere iftira edenden veya kendisine hic bir va-
hiy gelmedi§i haide bana da vahiv geldi diyenden
ye Allahrn indirdlg'i a1'c:t,let:e benzer hükümleri
bende indirece§im,; §lrtrgnden daha zalim kim var-
drr? O zalimleri bir gör'sen öiürn daigalan iqinde
bo{'ulurken meleklere eilelini tz,attyt beni qrkann»
derlet'. On1ar zelil edici biv' azaba u§ravacaklardrr.

Qünkü Allaha karsr dogru olmayan seyler xiylü-
5rcrdunuz ve onun äyetierine karqr ululanma§a
yelteniyordunuz. .s I\[uhakkak iste teker teker
huauruma geldiniz. Size verdi§imiz herseyi arka-
rartzÄa brraktrnrz. Sizi.evvelce nasrl yarattrysak öy-
lece yapayalntz huzrtruma geldiniz. Allaha es tut-
tu§unuz sefa.atgilerinizi vanrnrzda görrnüyoruz. A-
ranrzdaki ba§lar kopmus, elinizden crkmr-strr. E
Muhakkak ki tohumlarr ve gekirdeklöri yanp bit-
kileri fr.qkrrtan l:e a§aglarr yetigtiren Allahtir. O,
ölüden diri ve diriden ölti crkarrr Allah budur iste.
Nasrl oluycr da cndan ytiz geviriyorsunuz? ,F Tan
yerini aflartan odur. Geceyi sükün ve dinlenme i-
gin, Gtinegle Ayr belli bir hesapla dönmek üzere
yaratan odur. iste bu '.tziz olan ve her.seyi bilen Al-
lahrn takdiridir. 6 O Tanlr ki karada ve dc"nizde
kararrhl<lar iginde kald :.§'rnrzda yolunuzu bulabilme
niz icin yrldrzlau varatnrrstrr. Biz gercek bilenler
igin delilleri böyte acrkianra]<ta:fl2. s O sizi bir tek
kisiden meydana getii-mistil ve sizc oyalanacak
bir r7er, bir de e§'r'eti olalak kahnacak bir yurt
gö:.i,r,rnnistir. Do§i,utrara Celil!erimizi ltöyle acrkla-
makdaS,'rz. .B Gökten yr-§m'_,.r indiren o yasmurla
bitl.:ileri ye;erien, basaklan iginde birlririne bitigik
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taneler meydana getiren odur. Riz hurma tomur-
Quklanndan elin 5retisebitece§i kadar sal-
ktmlar, trirbirine hem benzeyen hem benzemeyen
üziimler, zeytinler ve narlardan bahqeler yaratrrz.
Onlara bir meyve verdi§i. bir de olgurtla5tr§r za-
man bakrn güphesiz bu belirtiler de inananlar iqin
hir eok deliller vardrr. a Bir de Allaha cinleri es

tutmafa kalkarlar o-ysa ki cinleri yarata.n da odur.
Bundan haska Atlahrn o§ullan ve krzlan oldu§una
dair sacmalar uydururiar. Allah onlann uydur -
du§u seyden münezzehdir ve yüeedir. s Gökleri
ve yeri yaratanrn bir qoeu§r-r olabilece§i nasrl ta-
sa\ryur edilebilir ki bir esi bulunmak mümkün de-

äil. O her.seyi ya,ratmtstrr ve her.selri bilendir. +

Rabbrmtz Allah hudur. Herseyi varatmrs olan on-
dan baska Allah yoktur. Aneak ona taprn, herqeyi
koruyatr odur. t& Gözler cnu görmez, o gözleri gri
rür. a Muhakkak ki I?abbiniz size görgüter ihsan
eyledi. Kim can gözüyle görürse faydasr kendine.
Kör olanrn ziyanr da kendine. Ve ben .sizin üstünü-
ze bir bekqi cle§ilim. s Sana ders almrssrn dememe-
leri igin cesit gesit deiiller bildirmedeyiz. Ve akh
ba;mda topluluklara aqrkqa anlatmadaylz. s Rab-
binden sana ne bildiriliycrsa ona uy. Ondan ba+ke
Tapacak yoktur.Ona es kosanlardan yüz qevir.*Al-
lah dileseydi käfir olmazlardr. Biz seni onlara bir
bekgi ve gözetleyici olarak göndermedik. iF Bu-
nunla beraber onlann Allahtan gayri taptrklan
geylere sövmeyin ki onlar da bilgisiztikle Allaha
sövmesinler. iste biz her ümmete i,slediklerini süs-
lü gösterdik. Sonunda Cönüp varacaklan yer AI-
lahU huzurudur. O da onlara ne yaptrklarrnr bil-
direcektir. $ Onlar kcudilerine bir delil gelirse
inanacaklannr yeminle [emin ettiier. De ki: Delil
ler ancak Allahrn yanrnc'tadlr. Ama delil gelse de
inanmryacaklanru anlamryor musr-rn?. I Biz onla-
nn kalblerini ve gözlerini tersine döndür müqü2.
Once inanrnadrkl.atr gi}ri simdi de inanmazlat ve

-101-
Aägeä+ ::.i+l:,ii4ä(-; +id+i ?i:iriä ),,^),



,tf?):*>. r1;1r l:i:.

biz onlarr sa,skrn taskrn-lrklanna terketmiqizdir. 'T

Biz onlata meiekler inclirseydik, ölüleri diriitip on-
Iarla konustursaydrk, herseyi toplayrp önlerine
ser-seydik Allah dilemedikge gene inanmazlardr. A-
ma qofu bunu bilmez. 5F Biy. böylece her peygäm-
bere, insan, cin ve seytanlarrn rdü;man krlmt,srzdrr.
Onlar birbirlerini alclattr:al< icin läfrn yaldrzhsrnr
telkin ederler. Rabhrn dileseydi bunu yapamazlardt.
Onlarr da brrak iftiralar:rnr da. qF Onlar o sözlere
ahirehe inann:ayanlarrn göniilleri hos olsun da
yapmakta olduklarrna devam et-sinler diye söyler-
ler. jn l\[uirta.q oldufumuz her seyi bildirip aqtkia-
yan kitabr Ailah indilmisken size ondan gayri bir
haker4 mi ara_u,ayrm. Kendilerine kitap verilenler
de bilirtrer ki bu senin Rabb:n tarafrndan gergek o-
larak ir-rdirilmi.s hil kitaptrr. Artrk süphecilerden
olma. s Ral;brnrn sözleri hem do§ruluk hern hak
bakrmrnd.an kenrälin zirr,. esindedir. Onun sözlerini
de§istirebilecek yoktul'. Du5rzn ve bilen odur. +
insanlaun gofuna uyar-qan seni A]Iah yolundan
sasrrtrrlar. Onlar ancak zar:n'a kaprlrrlar ve yalan
söylerler. a Muhakkak ki dofr'u yoldan sapanr en
iyi bilen Rahbrndrr'. Dc['ru voldan gidenleri de en
ivi bilerr odur. 't Onun äIretlerine inanryorsanrz
Allah adr anrlarak kesilen sevlerden yiyin. + Size
ne olrrrror da Allah adr anrlarak kesilen sevleri ye-
miyorsunuz oysa ki zorda kaldr§rnrz zamanlar dr-
srnda ^size hara.m edilenlcli bildirmisti. Muhakkak
ki halkrn qo§u kendi hai,alauna karrrlarak, bilme-
den sapr!<)r{a dü,siivorlar. Mutrrakkak ki Rabbin
haddini asanlar. dal:a iyi l:ilir. cF Günahrn aqr§rnr
da b;tal:rn,'gizlisini de c'li:rkti günah islevenler hak
etiiklr-li cezayt muirakkak g:öreceLrler. a Allahrn a-
dr aurli.lla.r.!arr kisileir sctrleri yemeyin. Süphesiz bir
l<ötrir bi;: sevCir. Süphc yck ki seytanlar sizinle
6-6rf1is:5-iinier clivo r,lostlarlna telkinde ]oulunurlar.
Cnlala r.rvpfr'ilruiz s:z de Allr].ra es kosanlardan clur-
sllnllz. '-i Ötiir,l<en dirilierok insanlar arasrnda do-
lasmrisr icin kendisine rsrk verdit=imiz bir adam
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karanhklara dalmrs ve bir türlü oradan grkamayan
bir kirnseye benzer mi? iste käfirlerin yaptrklarr
peyler biiyle yaldrzlr gösterilmektedir. 13 Böylece
her köyde hileler kursunlar diye o körün günah-
kärlarrna mevkilei' verdrk. OnLar bilmezler ki an-
cak kendilerine karsr hil,-rkärhkta bulr-rnri.7orlar. I
Onlar bir äyet inince Allahrn peygarnberlerine
gönderdi§i gibi bize de bir äyei gelraedikcc inan-
may:z derler. Allah pey3-amberlig=ini ki.rne veleceii-
ni bilir. O suqr isleyenlere hilekirrlrklarr vüzr-inden
herh zillet hem pek ;iddetli bir azab \ erecek ,i AI-
lah kimi do§ru yola iietmek isterse onun kalbini
islämh§a a-gar kimi saprkhria düsüi'meli istelse gö[
sünü öyle bir daraltrr ki kendisini ötkeden gö§e
firlayacak sanlr. Iste imana gelme--r:.nleri Atlah
böyle bir murdalhkta brrakrr. + Ve Rabbinin do§'-
ru yolu budur. f)üsünen _kavme äir-etle';in-rizi böv-
le agrkladrk. lß Rablerinin vanrnda selämet kösesi
onlarrndrr. Bütün yapacakJan islercle kendilerinin
dostu da oclur. T O gtin hepsini hasreder de der
ki: Ey cin toplulus=u in.anlann bir go§unu basta.n
grkardrruz'mr? Insanlarllan o cinlere dost olanlar
derler ki Rabbimtz biz birbirimize u1,d'.rk ve iste
bize takdir etti§in ecele eristik. A1lah der ki: Ye-
riniz cehennemdir. Allahrn diledi§i zamanlardan
bagka orada ebedi kahrsrruz. §üphesiz ki Rabbin
hikmet sahibidir ve bilenclir. .s iste biz zalimlerin
bazrsrnr bazrsrna yaptrklarr isler dolayr-sile bövle
dost ederir. s Ey cin ve in.san topluhl§'u icinizden
size äyetterimizi anlatan ve gu günür:rüzün bir za-
man olup gelece§ini habel vei'erek sizi uvat'an pev-
gamberlör gelmedl mi? Derler ki: biz kcndi alev-
himize tanrkhk ediynruz. Onlari diinya havatr al-
datmtstrr da sonunda kc.ndiler:i !<ötii ol.,luk!arrna
dair kendi alevhletine tanrkjrk etmislerclir'. s Bu
da qundandtr ki Rabbin haikr hic bir ;ey,:Ien habeli
olmayan qehirleri zulümle harab eimez. {. Herkesin
yaph§r i,se göre dereceleri var. Rabbin onlarrn yap-
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an gafiL de§ildir, + Rabbin herEeydeu müs-
ve rahmet sahibiclir. isterse -sizi ortadan

kaldrrrr ve diledi§ini sizin yerinize getiril. Nite-
kim sizi de baqka kavjmlerclen meydana getirmis-
tir. rF Size va<ledilen seyler rnuhakka,k olacaktrr.

Sü onun öniine gegemezsiniz. + De ki: Ey kavim
§z elinizden geleni yaprlt. Ben de vazifenti yapryo-
rum. Dünyanrn sonu kimin olacak yakrnda göre-
ceksiniz. Muhakkak ki zalim)er kurtuluga eremez-
Ier. lF Allahrn yarattr§r ekinler'le hayvanla,rdan Al-
Iaha bir pey ayrrlp bätrl inanlslarrna göre bu pay
Allahrndrr diyorlardr. §u par,, tla ona es olan putla-
rrn. Putlara ait paylar AIIaba ula.smrvordu ama

Allaha ait olan pay putlara vartyordu güya. I:le
berbat inar.ustr buIO käfirlerden gofiuna yapt:tlarr
putlar onlan heläk etmek ve inanglarrna qiiphe
katmak igin evlätlarinr öldi,irmeyi de iyi bir sey-
mis gibi gösteriycrdu. Allah isteseydi bunu yapa-
mazlardt. Artlk sen onlarr kendi lra]lerine brra.k
iftiralarm4 da aldrrma. jF Onlar sagrna du^slincele-
rine göre td"dil", ki .sp Sarrun1arla ekinler haram-
drr. Ancak izin verdipimiz kisiler ondan yiyebilir.

§u hayvanl2r? binmek dc haram edilmistir. A1-
laha iftira ederek adrnr anrnaclan ha5rvan kesi-
yorlar. Yakrnda bu iftiralannrn' cezalarinr görecek-
ler. * Bir de su hayva:rlann karrnlarrndaki vavru-
lar yalnrz erkeklerimizindir'. I{adrnlarrmrza ise ha-
ramdrr. E[er öIü do§arsa ona hepsi ortaktrr dedi-
ler. Al]ah bu sözleri vüziintlen cezalarrnr ya,krnda
verecek. §üphe yol{ k;, o hikmet sahibidir ve her
seyi bilendir. q& Muhakl<al< ki ceha,leUeri yi.rzünden
buclalaca gocuklarrru ö1dürenlerle Allaha iftjrada
buluna,rak onun verdi§i rrzrklarr haram -cavanlar
hüsrana ugiram:s olanla,rdrr. Onla,r sa,pttmrslardrr.

Ve dofnr yolu bulamamr-s.lardrr. ,F O öyie bir Allah-
trr ki qardakh ve gardakuz cennet bahgeierini ge-

;itli lezzette hurrrralarr, ekirleri, birbirine hem
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benzeyen hem benzemeycn zeytiuleri ve narlan
yaratnusttr. Meyve tnevsimi meyveleliuden yiyin
hasat günü hakkmr da israf ctmemek sartryla ve-
rin. Süphesiz o müsrifleri sevmez. s Hayvanlardan
yükterinizi tagryan ve size yün verenler var. On-
larr da Atlah yarattr. Altahrn size verdi§i nzklarr
yiyin ve ;eytanrn izinden gitmeyin. §üphesiz ki
geytan size agrkqa dügmandtr. s Derler ki o hay-
vanlar sekiz gifttir. Koyun iki qift, keqi iki gift, De-
ki: Erkekieri mi haram etti disileri mi? Yoksa o

digiterin karnrndaki yavrulan mt? E§er do§ru söz-
lüyseniz bilerek anlatru bana. * Derler ki deve i-
ki _qiftLir. Sr§rr iki cift. De ki: iki erkefi mi haram
etti. Yoksa iki disiyi mi veva disilerin karnrndaki
yavrula.n mr? Allan bunu -size bildirirken tanrk mry
drmz? Bilmeden insanlan do§ru yoldan apr-
mak iqin yalan yere Allaha iftira atanlardan da-
ha zalim kim vardu'. Süphe yok ki AIIah zalim
karrmi dogru yola iletmez. lF De ki: Bana vahyedi-
lenler arasrnda ölmüs hayvan etinden dökiilmüq
kandan ve domuz etinden gayn yenmesi haram bir
s,ey bula,mryorum. Süphesiz domuz pistir ve Al-
lahtan baska.sr icin kesitmis hayvan eti hararn-
drr. Ancak zorda kalana, isyän etmeyi düsünme-
mek rze ihtiyactan fazla yememek qarti5rle heläl-
dir. Siiphe yok ki Rabbin ba§rslayrcrdrr. Ve rah-
meti coktur. & Biz Yahrrdilere trrnaklarr bulunan
bütün hayvanlarr ve srrtlarrna yaprsmrs kemikleri-
ne srvan mrs barsaklalrna karrsmls olan ya§'lardan
bagka sr§rr ve koyun yaflarrnr haram etmistik. Bu
da asiliklerinden dolaSn onlara verdi§imiz ceza
yüzündendi. Süphesiz ki biz sözümüzde dofimyuz.
,ß Seni yalanlarlatsa de ki: FLabbiniz engin rah-
mete sahiptir. Ama azabrnr da suglulardan kalfur-
ma§a imkän yok- * Allaha eq koqanlar diyeeekler
ki Allah dileseydi ne biz käfir olurduk ne atalarr-
mrz, hig bir qeyi de haram saymazdrk. igte onlar-
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dan önce gelenler de böyle yalanlamtslardt da so-

nuncla azalttntzt tatmtSlaldt. De ki: E§er sizin bir
bitginiz var-sa blze agrl<layrn. Ama siz zarrttttTtza
uymak ve yalau söylernekten baska bir qey yap-
mryorsunlrz. + De ki: O halde kesln delil ancak

Allahrndrr. O dile.seydi elbette hepinizi dofru yola
iletir cii. 't De ki: Allahrn gunu haram etti§ine da-
ir tanrklai'rnrzr getirin bal<altm ama onlar tanrkhk
ederlerse sen etme ve putlan Rahlerine eq tutup a-
hiretc inarrmayan ve äyetierimizi yalanlayanlann
ha'ra.srna uyma. s De ki: Gelin de Rabbinizin size
neleri halam etti[ini ben an]atayrm. Ona hig bir
qeyi es savmayrn. Ananrza ba.bantza kargt iyi dav-
ranrn. Yoksulh:k korkusu)'la qocuklarlntzt öldür-
meyin. Size Ce onlala da bir rrzrk veririz. Aqtk kö-
tülüktere c1e kapair kölülüklere de yanaqmayrn Ca-
na klyrnayrn. Cüirkü Allah hakh clmayan öldür-
meyi hararn etmistir. fste düsünesiniz diye Allah
size bunlalr emretmi.s'uir'. {' En ivi bir sekilde olgun-
Iuk ga§ine gelmedikce yetim mahna el sürmeyin.

Ölce§i ve teraziyi do§r'rr kullanrn. Hig kimseye ta-
katr üstünde bir mükellefiyet yükletilmemistir.
Söz sö1-lerken dtistnanrnrz bil.e olsa do[rulu§u göze-
tin. A,llai:a verdifiniz söze sad:k tahn. i,ste düsü-
nesiniz dive Al-lah size bunlalr emretmistir. { 14s-
hakkak ki beninr dofru voium buclur. Ona uyun.

Ve sizi ondan ayi.racak yollara sapmaym. Allah
size gekinin sakinaslnrz ciiye iste bunlan emret-
mistir. 3 Sonra Ralolerine kavusacaklarrna inan-
srnlar diye iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak
ve her.-"eyi aqrklamak üzerc do§ru yolu gösteren ve
rahmetten ibaret olan kiiabr Musa'ya vermistik.
s Bu kitabr kutlu olarak indirdik. Ona uyun ve Al-
lahtan korkun ki rahmet edilenlerden olaslnrz. +
Bizden önce ancak ikika'rmekitap
indirilmigti. Biz ise onun öfutlerinden gafil bulu-
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u§ra5raeaktrr. Ve kendilerine zfilmedilmiyecektir.
.t De ki: Süphesiz Rabbrm bent do§ru yola iletti.
Ibrahimin tek bir Allah tanryan dog"ru drnine iletti.

O, Allaha es koqanla.rdan de§ildi. s De ki: Stiphe-
siz namazrm da ibadetlerim de dirili§im ve öIti-
müm de älemlerin Rahhr olan Allah icindir, rF O-
nun esi benzeri yoktur. Bana bu emredildi. Ve ben
I\{üslimlerin ilkiyim. }F De ki: Allahtan baska bir
Rab mr arayaca[rm? Herkesin Rabbr odur. Herke
sin trakkr kendinindir. Hiq bir suglu ba.skasrnrn su-
gunu yüklenmez. Sonunda dönüp varaca§rnrz yer
onun huzumclur. Ve o uyus,mazirg=a düstti§'ünüz
seyleri size haber verir. s O öyle bir Allahtr ki
sizi yeryüzüne häkim krldr. Bir ktsmrnrzr bir lus-
mrnrzrn üsttine yüceltti. Süphe yok ki Rabbin ee-
zast tez olandrr. Ve elbette ba['rqlamasl ve rah-
meti gok olandrr.

- L97" -l
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,draf (Cennettreo cetlennern arasrnda
Id duvardan bahsedilen süre).

Itlclcede l.nntis,stir. 205 o,Ucttir

(iok acryan r't: rahmeli hütiin riarlrkXarl kaptrryan A{lahtn adr ile

Elif-Läm-Mim-Säd
s Bu kitap insanlart uyarman ve korkutman

ve inananlara ö§üt vellllen igin sana vei'ildi. Bu
yüzden yüre§inde bir stktntr olmasrn. + Rabbiniz-
den size incliriletre uyun. Ondan ba-skalartnr veli
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ettiler.. Yalmz iblis secde edenlere katrlmadr. $
Allah iblise <(Sana emretti§im halde «Neden secde

etmedin» dedi. itlis <<Ben Ademden üstünüm berü
ate.qten )rarattrn cmu ise batcrktan.» * Tann bur
yurdu: <,in oradan orada ulttlanmak senin ne had-
dine, grk git günkü sen alqaklardansrn.» Iblis «On-
larrn tekrar dirilecekleri güne kadar bana me}-ü
ver» dedi.'rF Allah «Haydi mehil verilenlerdensin.»
buyurdu. s iblis beni azdrran sensin dedi. O.nun
igin ben de insanlart do§ru yoldän ayartmak igin
pusuda oturaca§rm. lF Sonra Andolsun kL onlarar
önlerinden arkalartndan, sa[lartndan, sollarrndan
yanaqaca§rm onlalrn co[unu sükredici bulmaya-
caksrn. + Allah grk rdu. Sen köti.ilen-
mis ve kovulmugsun ki cehennemi se-
ninle ve sana uyanlarla dolduraca§rm a Ey Adem
eqinle beraber cennete yelles, ikiniz diledi$iniz
yerden yiyin yalntz ;u a§aca dokunarak zalimler
den olmayrn. iF Ama ibUs onlara kendili§inden
örtülmüs olan ayrp yerlerini acmak igin vesvese
verdi ve ciedi ki sizi Rai:bimiz srrf melek olaca§rnrz
veya ebedi kalanlardan olacaSrntz icin bu a§aca
dokunmanrzr yasak etti. }F Süphesiz yemin ede-
rim ki llen sizin iyili§itrizi i-qteyenlerdenim. cF On-
lan bäytece ka-ndrrdt. Vaktäki o afacrn meyvesini
tattrlar'. ikisinin de avret )relleli acrhveldi ve cen-

'net a§aclannrn yaplak)ai'ile avret yerlerini ttrt-
meve ko5.uldular. Rableli kendilerine nida eütl
Ben -size hu a§acr yasak etrnedim mi? Ve haberiniz
olsun bu seytan sizin aqrk bir düsmanrnrzdrr dem€-
dirn mi? js Onlar Rabbinriz biz irefsimize z:ü.lme{r
tik bizi ba§rslamäz ve bize actmazsan qüpheqiz
hüsrana düsenlerden oluruz. re Bir krsrttnrz hir
krsmrnrza düsman olarak inin burdan. Yeryüzüh-
de belli bir vakte kadar kalmanrz mukadderdir. E

Orada yasayacak orada öleceksiniz ve olada diri-
lip mezar«lan grkacaksrnrz. ;F Ey Ademo§uliarr bE-
krn size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süs in-
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lenecek sevleri ve temiz rrzrklarr kim haram et-
mistir ki. De ki: Bunlar Cünyacta inananlanndrr.
Ahirette d-e yalnrz onlann olacakhr. Delillerimizi
bilgi sahiplerine iste böyle acrkhycruz. r& De ki:
Rabbim ancak qunlan haram etmistir: Acrk ve
gizli kötültr-kleri, (Ve fuhustarrl her türlü güna-
hr, haksrz isyänr, ve hic bir detil indirmedi§i hal-
de Ailaha es kosmanrzr ve biimedisiniz sözleri Al-
laha i.snad ederek söylemenizi. 's Her timrnet iqin
bir ecel mukaclderdir. Ecelleri gelince ne bir an
geriye atabilirler ne bir an ileri\ze alabitir.ler. +
Ev Ademo['ullan size

/i nim äyetlei'imi bitdiren
S bunlara l<arsr durmak-t

izden her ne zaman be-
;amberler gelir de kim
krnrr ve d<läru hareket

lr. iF Aveueri-
ry kibirle-

E ederse onlara ne korku nej tasa !
mizi talanlayanlara ve lcunlara
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1.,: tira edenden veya onun äyetlerini inkar edenler-
{j'i den daha zalim kim vardrr. Kitaptan nasipleri ne

li Kerrdilerine qöyle nidä krlinrr. iste gördü§ünüz ;u
il cennete iyi iSleriniz sayesinde varis krhndrnrz.
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"sCennet ehli cehennemdekilere qöyte hitap eder-
ler, gergek, Rabbimizin bize vaad eLLi§ini gergek-
leqmis hulduk. Siz de Ratrbinizin vaadini gerqek
buldunuz mu ?Onlar <<l]vet>> derler. Ru srrada bir
müezzin «Allahrn läneti o zalimlerin üstüne» di-
ye bir ezan okurnafia baslar. .s O zalimler ki hal-
kr Allah yolundan men eclerlerdi ve o yolu. e§rilt-
mek isterlerdi ve ahir:eti inkär eclerlerdi. ;i Cen-
netle cehennem arasrnda bir perde var ve onun üs-
tände kisiler var ki herkesi yüzlerinden tanrrlar
ve cennet ehline size selälrt olsun derler. O kisiler
henüz cennete girmemislerdir ama girmevi' u-
manlardrr. * Onlarm gözleri cehennem tarafina
yönetdi§i vakit Rabbimiz derler bizi o zalimler gü-
mhuvla beraber krlma. 'Y' Araftaki o kisiler yüz-
lerinden tanrdrklan bir takrm insanlara da nida
edip, gördünüz mü derler. Toplulu§unuzun ve ulu-
lanmalarrnrzrn size hic faydasr olclu mu? s Al-
lah bunlau hig bir suretle rahmetine eriqtirmez
diye yemin ettikleriniz sunlar mrydr? derler, sonra
ötekiiere dönüp girin cennete size korku ve tasa
yok. denir. s Cehennem ehli de cennettekilere söy
le bafrracaklar: Aman suyunuzdan veya Allahrn
size lütfetti§i nimetler"den biraz da bize verin.

Cennei ehli diyecekler ki: AUah bunlarl käfirlere
haram etmistir.§FO käfirler ki oyunu efilenceyi ken
dilerine din edinmislerdir. Ve o dünya hayatrna ka
prlmrqlardrr. Onlal bugünlerin gelece§ini ve äyet-
Ieriryizi nasrl inkär ettilerse biz de bugün onlan u-
ntttaca§ru. s Gergek, biz onlara öyle bir kitap gön-
detdik ki iman edecek her-hangi bir kavme bir do§
ru yol kilavuzu olur. Onu bilgiyle ägrkladlk. Ve
ne läzrmsa hepsini o kitapta bilclii'rlik. O, inanan
kavme dcf'ru yolu gösterir ve rahnreitir. s Kitabrn
tevilini mi gözetiyorla-r. O tevilin gelece§i gün ön
ceden onu unutmus olanlar diyeceklerdir ki ger-
gek, Rabbimizin peygamberleri do§ruyu hize bil-
dirmisler. Simdi bugün gefaatgrlarimrzdan bize

ii2 _



j

§efaat edecek kim var? Ve blzi dünyaya geri dön-
dürürler mi ki yaptr§rmrzrn aksini yapahm? Do§-
rusu onlar nefisleline ziyan etrnislerdir. Ash yok-
ken irranrp durduklarr n-.::butlar da onian bral«p
gitmislerdir äi Süphesiz ki Rabbrnrz öyie bir Allatt
tlr ki gökleri ve yeri altr gün iqinde yaratr-nrs, son-
ra da arsa häkim olmustur, Geceyi günclüze bürür,
ve gece gündüzii kova-lar. Günes, Ay ve Yrldrzlar
onun emrine ba§hdrr'. iyice anla ki yararhhsta
emir de onrlndui älemlerin Rabbr olan Allahrn
§anr ne yücedir! jr Allahrnrza yalvara yakara ve
igben dua edin. Muhakkak ki o haddi asanlarr
sewnez. s Düzene gildikten .sonra yel yüzünde
bozgunculukta bu.lunma1,rn. ve Allaha azabrndan
korkarak ve ihsanrnr umarak dua edin. §üphe yok
ki Allahrn rahmeti iyilik edenlere yakrndrr. s O
öyle bir Allahtrr ki rahmetinin müjdecisi olarak
rüzgärlan yollar. Sonunda rüzgärlar a§rr bulut-
lan hafif bir geynis gibi yüklenince onlan ölmüg
bir tilkenin üst'line yollanz böylece ya§mur ya§-
drrrnz da her qesit rneyveleri yetistiririz. Diiqü-
nün ve ibret ahn. Biz ölüleri de iste böyle dirilte-
ce§iz. aF O güzel ülkenin bitkisi Rabbinin izniyle
grkar. Corak yerdense bil sey grkmaz bir sey bit-
mez de biten de bir seye yatarnaz. iste biz sükre-
den tor;lulu§a delilierimizi b<iyle gösterrnekteyiz.

,s Muhakkak ki Nuhu kannine peygamber gön-
derdik. O ey kavmim dedi. Ailaha kuliuk edin.
Ondan gayri iiäh yoktur. Gergek, hen üzerinize bü
yük günün a.zabrnrn cökmesinden korkuyorum.
+ Kavminin ileri gelenleli biz dediler seni agrk bir
saprtnra iginde görüyoruz. s Nuh ey kavmim dedi:
Ben de hig loir saprkhk yok. Ben ancak dtinyalarrn
Rabbi tarafrndan gönderilmis bir peygamberim,
+ Size Rabbimin emir'lelini bildiriyorum ve ö§üt
veriyorum. Allah )-rana bildir-iyor da sizin bilme-
di§iniz seyleri biliyorum. + Sizi korkutmak gekin-
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menizi saflamak ve böyleee rahmete nail olmam-
zr temin etmek igin iginizden birisine Rabbinizden
bir bildili gelmesine sa+yor musunuz? tF'Ama on-
lar onu yalan-cr saydrlar. Biz de onu ve onunla bir-
likte gemide bul unanlart kurtat'chk ve äyetleri
mizi yalanlayanlan suya bo§duk. §üphe yok ki
onlar kör bir kavimdi. t' Ad kavmine kardesleri
Hüd'u yolladrk. Hüd onlaia: Ey kavmim dedi A1-
laha kulluk eclin Ondan gayri taprlacak yoktur,

Hälä mr kor"kmayacaksrnrz?. lF Kavmim käfir o-
Ianlarrndan ileri gelenleri biz seni saprkltk iginde
görtiyoruz ve yalanctlardan oldu§unu sanlyoruz
dediler. sO, ey kavmim decli «Bende saptkltk yok
ama ben älemlerjn Rabbtntn gönderdi§i bir elgi-
yim. & Rabbrmrn bildii-ciifi seyleri size anlatma-
dayrm ve ben size güvenilir bir öfiütgüyüm. s Sizi
korkutsun ve uya.rsrn cliye iqinizden bilisine Rab-
binizin bir bildiri vermesine sasryol musunuz? Ha-
trrlayrn ki sizi Nuh kavminden sonra hükümran
krldr. Ve yalatrhsrnrzda lütufkär davrandr. C hal-
de Allahrn nimctlerini anrn ki kurtulusa eresiniz.

s Dediler ki <<Sen bize yalnrz Allaha taprn ve
atalarrmrzrn tapagelciiklerini brrakrn derneye mi
geldin? E§er sözün clo§rttysa haydi bakaltm
bizi korkuttu§un o a.zabt bagrmrza getir de göre-
lim. :& i-ste dedi üzerlrrize Rabbtntzrn öfkesi ve a-
zab firtrnasr göktü. Bana karsr kenclinizin ve ata-
larrnrzin takdrär knru adiarla mr savasacaksrnrz?

Allah onlara hig bir zaman böyle bir hükriLm hakkr
vermedi. O halde bekleyin ben de sizinle beraber
bekieyenlerdenim iF Bunun üzerine onu ve yanm-
dakileri srrf lütfumuzla ral-ltnete ve kurtulusa
erdirdik ve äyetlerimizi yalanlar,an ve imän et-
meyenlelin kökünü kuruttuk. + Semtrt kavmine
kardesleri Saiih'i gönderdik. Sa)ih ey kavmim de-
di. AIIaha kuliuk edin orrdan g-ayri taprlacak yok-
tur. Rabbiniz.den size agrk bil iqalet gelmigtir.
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igte su Allahrn 5rarattrf'r disi deve size aqrk i;arettir.
Brrakm da Allahrn yai'lttrfr yer yüzünde otlasrn

-ona kötül'-ikle clcliunmavrtr. Yokss -sizi act bir aza-
ba u§ratir. rF ve düsünüu ki sizi bu dünyada yer-
Iestirdi ve Ad'den sonra hükümran krldt. Düz-
lüklerinde köskler yapiyorsunuz.- Daflarmda ev-
ler yontttl/orsuntlz arttk Allahrn lütuflannr anrn
da yer ytiziinde fesathk qrkarmaSzrn. ,ß Karrminin
ileri gelenlerinden inanmayr kibirlerine yedireme-
yenler hor gördrikieri kiur-selerden iman etmis o-
lanlala dediLer ki siz Salih'i Rabbrnrzrn gönderdi-
fini mi .sanryorsunuz?. Onlarda dediler ki biz
onun vasrfasile gönderileaLere inandrk. ,F O kibre
kaptlanlar dedjler ki; Biz sizin inandr§rmz se5rlere
inanmayrz. s Disi deveyi ayaklannr keserek öIdür-
clüler ve AllahLa.unrn en.yinden giktrlar. Ve ey Sa-
lih dediler e§er sen peirgamberlerdensen bizi kor-
kuttuftrn seyi yap ba.kahm. t Derken siddetli
bir sesle azaha u§racüle.r. Evlerinde väzü kcyrrn
kapanmrs bir halde heläk oldular. + Salih onlar-
dan yüz eevirdi ve ev ka',rmim dedi muhakkak ki
ben size Rabbimin bilclirdi§i haberleri ulastrrdrm
ve ö§üt verdim anra siz öäüt veren'leri serrmezsiniz.

a ve Lt^rt'u da gönderciik. O da kavmine demisti
ki sizden önce hiq kimsenin yapmadr§t senaatr siz
mi yaptyorsunuz?. if Gergekten siz kadrnlan br-
rakrn sehvetLe erkekleii kullanmada,slnrz. Mu-
hakkak siz hadctini asmrs bir kavimsiniz. ,e Lüt'-
un kavmi ise <<Oulan sehrimizden grkann onlar
pek fazla temiz olmak idd.iasrnd,alar» dediler. I
Bunun üzerine Ltrt'u ve akrabasrnr kurtardrk an-
ca.k karrsr kurtularaadr. O kavminin yamnda
kalanlardandr. -Y. Üzerlerine ya§znur gibi tas ya§-
drrdrk. Bak da gör sugluiarrn sonu.cunu. s Medyen
karrmine de karr,lesieri Suaytb'i gönderdik. O da
ey kavmim dedi Allaha kulluk edin ondan gayri
taprlacak yok. Rabbinizclen size acrk bir delil gel-
mi;tir. Arlrk krieyi do§ru ölgün, furtryr do§ru tar-
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tm. insanlarln haklalmr Jemeyin ve düzene gir-
dikten sonra yeryüzü»d.e bozgunculuk glkarma-

yrn. E§er inanmr,,ssantz bunlar hakkmtzda haytrh-
drr. tF inananlan korkutmak Allah yolundan u-
zakla.strrmak ve o yolu e§riltmek igin köge bag-
na oturup pusu kurmayrn. Ve sizi azhkken go§alt-
tr§rmrz zamanl haürrlayrn. Bakrn görün bozguncu-
larrn sonune olmug. qe Bit krsmt4rz benimle gön-
derilene inanrr bir ktsmrnrz inanmazsa Allah a-
rantzda hükmünü verinceye kadar sabredin. O
häkimierin en hayrlhsrdrr. lF Kavminin ileri gelen

lerinden kibre sapanlar ey §uayrp dediler ya seni
ve sana inananlalrn hepsini sehrimizden qtkannz
yahutta bizim dinimize dönersiniz. §uaytp da de-
di t<i: <<Biz istemesek de zor'Ia mt yapacaksrnlz?

+ A-llah bizi o batrl inanrgtan kurta::drktan sonra
tekrar o dine dönersek yalan söylemig, Allaha if-
tira etmis oluruz. Altrk o dine dönmemize imkän
yok. Me§er ki Rabbimiz öyle dilemis olsun. Rabbi-
mizin ilmi hersevi ku;atmrqtrr. Biz Allaha dayan-
mrsrz. Ey Rabbimiz sen bizimle kavmimiz arasrnda
hak olanr hükmet. Sen fatihlelin en hayrrlisrsrn

+ Kavminin ileli gelenielinden, iman etmeyenler
Suayrb'a uyar'.sanlz muhakkak ki zatara u§rarsrnrz
dediler tF Derken siddetli bir depremin azabttrLa
u§radrlar. Evlerjnde yüzti koyun kapanrk heläk
o,lup gittiler ,T Suayrb'r yalanlayanlar sanki ora-
larda hig otrrlmamr.slardr. Asrl zarata u§rayanlar
§uayrbr yalanlaya,rrlaldr s Suayrb onlardan yüz
gevirdi ve kavmine elbette ,,'i IOen size Rabbi-
mrn bildirdiklerini ulastr.rdrm ve ö§üt verdim ve
inanmayan bir kavme nasrl acrrrrn» dedi tt Hig bir
ülkeye peygamber göndermedik ki oranm halkr-
nr yalvarrp yakarsrnlar diye can ve malca bir sr-
-kmtrya u§ratmrs olmayahm tF Sonra da kötültik-
ler yerine iyilikler veldik qo§aldrlar ve dediler ki
'do§rusu ataLartmtzln -dar zamanlarr da olmus bol
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,,amanlarr da tam o vakit biz de kendilerlni hattr-
lanndan gegmedifi bir anda tutup Joastrnvermi-
sizdir. Anra bunu anlamadrlar bile ,n EEer o ülke-
lerin halkr inansalar ve cekinselerdi üstlerine gök-
yiizünden bereket ya§drrrr. yerden lrcreket fiskrr-
trrdrk. Ama inkär ettiler de isledil<leri sug yüzün-
rlen onlarr azaba u§rattrk {' Menrleket halkr gece
uykudaylren aDslzrn azeblrntztn gelip gatmayaca-
g=rnrlan emin mi? + Veya memleket halkr kusluk
vakti clolaslp durnrakta iken azabrmrzrn hirdenbi-
i'e bastrrnrayaca§rndan errin nri? tF Allahrn ani
n,zaplartndan emin olurla,r nrr? Allahrn azahrndan
emin olairlar anca,k hüsrana u§ramls olanlardrr {:
Onlatrn yerine varis olanlal häIä anlamazlar mr ki
rlilerseh sucJarrna karsrhk oirlar-r t]a rnüsibeilere
,rEra.trrrz. G.önirllerir-ri kapatrrtz da i§itr:rez olurlar
+ Iste bu memlekeilerc dair bazr olaylarr .rrri ar-
lrrttrk. iVluhakkak ki peygamberleri onlara agrk
tlelillerlc ge)diler. Onlar valan sandikiarr seylere
inairrrradtlar. Iste Allah kä{irlerln kalblerini btiyle
l<:.ipatrr iF On-larrn gofunu sözlel'iltde durur bu]-
madrh" Ve qo§unu hozg.unculardan
Lrulduk iF Sonra Musa'yt delillerimizle firavuna ve
onun iler:i gelenlerine 9,,öl-r.clerciik. Arna onlar ne{is-
leline zulr-nettjler. Bozgrliculalrn .:onu ne oidu bak
cla gör .$ lMlrsa dccli ki: Ev lir'avun siiphe yok ki
ben ä,lerrrlei"in Rabbinden gelen bir peygamberim
tß Benim ilk va,zifenr -AIIah hahhrnda gerc;esi söy-
lemektir. Size Rab,hinizcien aol.-. bir deIiIIe geklin:,
lsl'ail r o[r-tlJarrnl benirr,]e gönder rß F'ilavun dedi
ki: E§er do!;ru sövliivorsarr ve acrk bir delille ge1-
missen o delili gö;tel lß llunun iizel'ine Musa äsasr-_,
nr yere btlakrrrerdi bir de baktrlar ki äsä kocanra,n
bir yrlan olu vermis + Elini i<oltu§una .sokup qt-
kannca ba,ka,nlar gördülel ki parrl parrl parlayan
bir elsFir''avunun kavminin ileri gelenlerinden bir
krsmr gercek dediler bu n:al-rir jtir büvücii + Sizi
yurdumuzdan grkarmak istiyot ne' buyur-Llrsunuz?

.: f l. al r'._i: ENi : i: r:f r: it';'. f- frii i' r_ i_ i-. :
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* Onuntra kar:rJesini al-ako5'. Ve s,ehirlere toplayrcl-
lar yolla ä Nekadar ma-l::ir bü.vücüler varsa hep-
sini ya-rrrna getirsinler 5F Elltün büyücüier Firavu-
nun yanlna geldilcrr. Ve äst gelirsek bize rnükäfat
verecek n'.i.siniz? cleriilr:i' s plr4r"r1n «evet» dedi'
.<Siz mu,Llaka gözdelerimden olacaksrnu.» s Ey
Mu-sa cl-edtler önce sen m-i ä.sänt at"acak-qrn, biz mi?

iF Eiravun <,sü attn» dedi. AsäIa.rtnr attrlar. Halkrn
gözlerini boyarllar, cnlan korl<uttular. Bü1rük bir
büyücüiük gösterdiler {- Biz d-e }ilusaya äsänr at
diye vairyetlik. Attnca k':ca hir yrlan sekiine giren
asä bir' yrlan oluvercli. onlann
yaland,an nr.evda-na getirdi',:lerini y u t t u

sildi, süptirdti da Artrk hak yerini trulmustu. Ve on-
larrn yaptrklarr boqa giiarisii rF Artrk yenilmisler,
kügük cl-ür:mür;lerdi a Ve bti5rLrcüler hep bilden sec-

deye kapandrlar 'F inanclr-k älemierin Füabbrna dedi-
Ier iF Musa"nln ve Hartr-rt'un Rabbma inandlk * Fi-
ravun ben size izin vermeCen ona inanryor mlrsu-
nuz? Bu sizi yurdunuzdan qrkarmak igin sehirde
hazrrlanmrq biz düzen, yakrnda ne yapaca§rmr gö-
rürsünäz )F Ellerinizi. a.yaklar-'tYrtzt captaz kestire-
ce§im sonra da hepinizi asaca§tm s Stiphesiz ki
dediler biz dönüp Rabbjmizin kaprstna varaca§rz

tF Sen bizden Rabbimizin mucizelerine inand,lk di-
ye öq alacaksrn. Rabbimiz ss,bluu üstümüze ya!'drr.
Ve cammrzr müslüman olaraii aI it triravunun kav-
minden ileri gelenler Nlusa'yr ve kavmini bezgun-
culuk qrkarsrnlar -senden ve taptrklarrndan ytilz ge-
virsinler diye mi brrakr;Torsun? Dediler. Firavun
dedi ki: Biz yine onlarrn ofullarrnt öldürür ve ktz-
Iarrru brraktnz. Ve güphesiz ltiz oriardan ü.stlin bir
güce sahibiz. E 114s5u kavmine dedi ki: A-llah-
tan yardlm dileyin ve acr),a sabledin. Süphesiz
yeryüzü A-llahmdrr. Kulla.rrndan diledi§ine miras
olarak verir. Akrbet Allahtan korkanlarrndu
.s Oplar dediler ki biz sen gelr4eden önce de eziyet

.l'
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qektik sc,nra da... Musa. dedi ki: Umarrm ki Rabbi-
miz dü.;rrranlalrrtrzi mal:vcder. Sizi dünyaya hü-
kümdrr eylei ve neier yapaca§rnrza bakarak sizi
dener * IVluhakkak ki, bi:: ibret alsrnlar diye Fira-
vunrl ve soylrnlr ytliarca kurakir§a ve krthfa u§-
rattrk ri Ama onlara .I;ir iyilik geldimi bu hakkr-
mr.zdr za-ten derlerdi. Bir kötülük geldimi Musa'-
nrn ve onunla berat'er olanlanrn u§ursuzh-rfuna
verirlerdi. Iyi bil ki u§i'aciftlarr u§ursuzluk AIIah-
tandr. Ama bunu q.;['n biimezlerdi t Sen bizi büyü-
lemek igin hangi dellli c'ostelirsen göster biz -qana
inanmrvaca§rz den-rislerdi t$ Biz de kuclretimizin
arlrl ayrl mucizeleri oiaia.k ba-slarrna tufan gönder-
dik, kurbafia 're kan ya[drrdrk. Ama on]ar ulu-
Iantp inanmaya tenezzrrl etrnediler. Ve suqlu bir
kavim oldular. & Uäf üzerlerine cöktinee ya Musa
cleciiler kabul ecleceäil:e dair verdiEi ,söze uyarak

Rabbine dua ette basr:nizdan bu beläyr def etsin O
zamalr mutlaka sana inanaca§u ve Israil o§ulla-
rrnr seninle gönderece[iz s vakta ki erisecekleri
bir mi.iddete kadal belävi üstlerinden attlk hemen
yet:rinlerini bozdular :& Eiz de ä,yetlerimizi ys.!ap1a-
drklau, onlara kulak asntetdrklarr igin kendilerin-
den ög aldik ve hepsini denizde bo§duk iF Ve o, hor
häkir hale getirilnis kavme yeryüzünün bereket
ihsan ettifimiz rlc§rilarinr da, batrlannr da miras
olarak verdik. \ie sablettiklerinden dolayr Rabbi-
nin Israil ofullarina verdifii vaad tamamen yerine
geldi ve Firavunla l<avminin bütün eserlerini ve
1rüLsetttikleri binaiarr r,'erlere serdik + tsrail oäuI-
larrnr denizden secirdlk de putlara. tapmakta olan
bir kavime rastlattrk. Ey Musa dediler onlann tap-
tt§r putlar gibi bize de put)ar yap. Musa süphesiz
siz eahil bir kavimsiniz c.redi s Onlann taotrklan
heläk olmustur ve yaptrklarr da abestir iF Sizi in-
sanlardan üstiin kridr[r halde Allahtan ba;ka bir
tapacak mr alryorsunuz? + Hani sizi firavun so-
yundan kurtarr.rrrstrl1 size a§rr igkenceler yapryor-

_i19_



lardr. Sizi zelil ediyorlardr. O§'ullanntzt öIdürüp,
liachnlannrzr brrakryoriaudr. Bu size Rabbinizin bü-
yiik bir denemeseydi $ Mr.rsa. ile 30 geceyi (müna-
cätta bulurlmayr) sözlesrni:;i,ik de bu vädeye on
gece daha ekleyerek baurarnlamrgtrk. Ve böylece
Rabbinin belirttifli mtiddct 40 geceyi bulmu.,stu.
Mu.sa karde.-ri Harun'a demi-sti ki: Karrmimin igin-
de benim- yerime gec. Orrtarl släha gah.s. Bozgun-
cular yoluna gitme I Musa tesbit etti§imiz vakitte
gelip Rabbi ona hitap edince Allahtm bana görün
de seni göreyim dedi. Rabbi dedi ki sen beni katiyen
göremezsin. Ama qu da§a bak e§'er o yerinde du-
rursa beni görebilirsin. f)erken Rabbi da['a tecelli
edince da§ yerle bir oldu. Musa baygrn yere düstü,
Ayrhnca seni noksan srfatlanndan uzak tutanm
dedi. Tövbe ettim ve ben sana inananlann itkiyim
cF AUah dedi ki: Ya Muse ben sana peyga,mberlik
verdim ve sana hitap ederek seni herkese üstün krl-
drm. Sana verdi$imi al ve sükredenlerden ol qF Ve
onun igin levihlerde herseyi Srazdrk. Her ttirlü ö§ü-
dü ve herseyi aqtklayan hükümleri yazdlk. Ve bu-
nu azimle ve kuvvetle al kavmine de emret. En
güzel hükämlerile amel etsinler. Size o bozguncu-
larrn yurdunu yaktnda gö.sterece$iz + Yeryüzünde
haksrz yere kibre dtisenlere äyetlerimizi idrak et-
tirmiyece§iz. Zat,en onlar hangi äyeti görseler ge-
ne inanmazlar. Do§ru yolu bulsalar o yola gitmez-
ler. Fakat isyan yolunu buldular ml o yola koyu-
lurlar. Bu da äyetlerimizi yalan sayrnalarutdan ve
onlardan gaflet etmelerinden dolayrdrr rF Ayetteri-
min yalan sayanlarrn bätün yaptrklarr lrcqa gi-
der. Onlan yaptrklannrn cezasrndan gayri bir qey-
le mi cezalandrnrrz? * Musa gittikten sonra kawni
ziynet o-syasrndan bir btrua$r yaptrlar. Buza§r b<i-

iürüyordu da. O buzafrnrn kendilerile konugamr-
yaca§mr onlara do§ru yolu gösteremiyece§ini an-
lamadilar mr ki ona sanldrlar ve zalimlerden ol-
dular, a Doäru yolda.n saptrklarrnr görerek piqman
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olduklarrnt anlayrnca ria dediler ki: Eabbimiz bize
acrrnaz ve bizi esirgemezse rni;tlaka hüsrana u[ra-
yaca§tz s Musa öfkeli bir hälrle J<avmine dönünce
dedi ki: Benim arl<amciar: ne kötii isler yaptrng,
Rabbjnizin vaari ettifi ri,üCdet -bitmeden ivdinii,
mi? Musa Levihleri brra.krp kardeginin "qaqlndall
tutarak qekmeye basladr. Harun dedi ki: Ey ana-
mrn o[lu ben bu kavimle basa crkamadrm. Az kal-
.srn beni öldiirirvorlardr. Onun icin bana bu mua-
mele ile chismaniarr -qevindil:me ve beni za,limlerlg
bir tutmas Musa Allahrrn dedi. Beni ve kardegimi
esirge. Bizi rahmetine lävrk g,ör. Sen acrvanlarrir
en gok acryanrsrn '1! Buzaärya tapan)ar Rableri-
nin gaza.brna u[rayaca]rlav. Dünya hayatrnda zelit
crlacaklar biz iftiracrla.,rr bövle cezalandrrrrrz 'T" G
kötii isleri yaptrktan sonra tüvbe edip inananlala
gelince .sriphesiz Rabbjn l,ör,be edilen snglarr ba§rs-
lar. O en qck merl-lan.iet eclendir *' Mr:sa'nrn öfke-
si yatrs:nca levihleri alrli ve levihlerde clo§ru yol,
rahmet Rablerinden korka,niala a.ittir clive yazrl-
mr;tr s Ve Nlusa kendisinc vaad etti§imiz yere gö-
türmek iizere kavmjnden yetnris kisiyi secti. Der-
ken bulunduklarr verde sidcleUi bir tlepre:n olun-
ca Yarabbi dedi dilesevrlin onlarr da beni cle daha.
önce heläk ederdjir. Aram:zdaki akrlstzlarrn iqle-
clikleri suq yüzün<)cn bizi cle mi heläk erleceksin.
Bu ancak -senin bir srna.rra,ndan ibarettir. O dene-
-nner7le dilediüini rlofru rToidan ctkarrrsrn, dilediäini
doüru yola iletilsir-r. Ye,rdrmcrmrz ve sahidimjz
,rrrsin. Sucla,l:mzr tra,pi.rla r,"e bize acr. Eaplsilva,n-

la,rrn en harlrrlls: sensjn -? Bize .qu dünvada da Ahi-
i'ette rle iyiJikler t1az. F.iz sana, viineldik AIIah dile-
rlip'inri azabtma rr[,ratlrrm cledi ama ra,hrrretim her
'reri kalrlamtstrr. Cekinetrleri. zekät verenleri vc

äyetlerime inananlarr rahrrret,ime kavustururum .s

Onlar ki ellerindeki Tevratr ve fncilde yazrlmrs
bulacaklarr seriat sahibi Ummi Peygambcre uvar
lar. O peygamber onlara iyiligi emreder, kötülti[ri
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yasak eder, temiz 
'seyleri 

onlara heläl eder, köt'u

Eeyleri l-:.anam ecter. Srrtlai:rnclan a§rr ;vüklerini in-
dirir, ba§iandrklarr zinciri kit'ar. iste ona inanan-
lq5, onu ululayanlar ve ona ir:diriien rqr§a uyanlar
kurtulup rnurada ererler {' De ki: Ey insanlar ben
süphesiz sizin hepinize gönC-erilmis peygamberlerin
öyle bir Allah ki göklerin ve vet:irr mülkü onund.ur,
Ondan baska tapacak yoktur, dirilten ve öldtiren
odur. Artrk A1laha ve cnr-rn e:nirleljne uyun. Ve
Al1aha inane.n timmi Pe_L'g:rr.-)rellere uyun ve do§-
ru yolu bulurn 1F Musa'nelr ka.zminden bir ktstm
vardr ki halkr do['ru yola ii,'=tir ve adil davranrrlar-
dr 'i Onleu on iki kola a-vtrcIlk. Kavrni Musa'dan
su isteyince ona asänla taqa vur dedik. Derhal o

taqtan 12 kaynak fqkrrdi. He:: kol su iqece['i kayna-
§r belleCi. Cnlarrn üstilne l:i"rltttlarr götge yapttk.
Kendilerine kudret helvasr5rla, brldtrcrn kusu in-
dirdik ve size verdi§imiz nzklann temizlerini yi-
yin dedik. Onlar bize zulmetmediler ancak kendi-
lerine zulmettiler + Bir za"manlar onlara bu -qehre
yerlesin, diledi§iniz velCe diledi§iniz seyi yi5rin ve
bu m.akam suqlann haüislandr.Er makamdrr divin.

Kaprdan secde ed.ercesine e§iierek girin de suqlan-
mzr ba[rqlayahm. Ve iyilikierin mükäfatrnr da faz-
lasryla verelim demistik # Ama onlardan zalim o-
lanlar bu sözü tahrif ettiler biz de bu zulüm yü-
ztinden onlara gökten kötü bir azab ind-irdik ti De-
niz eiva,nnd-a olan o ,sehrin halkrna sor neler oldu-
['unu. Hani onlar cunart,esi gänti emre asi olmuq-
Iardr. Cumartesi giil-lleli halrt<lar su üstüne grkr-
yorlardr da baska gilnler kavboluyorlardr. iste on-
lar emirden crktrklarr iqin biz de kendilerini böyle
denemed.eydik I Onlardan hir topluluk Allahrn
heläk edece§i ve5ra si66"tli azab edece$ bir kar,ryne
nicin ö§üt verenler Rabhir:ize karsr bir özür sev-
diii icin ve Atlahtan kcrkariar diye. ö§ut veriyo-
ruz denrisierd-i s O ö§utleri '"inuttuklart zaman biz
de onlarr köttilüklerden nehyedenleri kurtardrk,
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bozguncullrl< etiikieri igin azaba
iiüli",ttrk. * Yasak eciildikleri ;eyleri yaprnakta is-
rar ecince onlara ädi ma.;rnunlar oltrn etedik +
Zatem Ra]:bin kryan:et gi.inii onlara en kötü
azabr var,acak olanlai:r gi,;ntlereceEini kat'iyet-
le bitdirn-iirsti ;i.iphesiz ki Rabl:in eeza+t tez olan-
drr ve süphe yok ki o, sciglan bafistayan ve rahrneti
geni.s oiandrr lF Onlari ki-.irn h:srm yeryüzune da-

§rttrk. IglerinCen iyi c{ar:Iar ve on}ardan a;a[r de-
reeede clanial var, Ällai:a tiö::er.!er diy" oniarr ryt-
likle cle, kotiiliikle cte -stnacirt :& Onla-ician sonra
kitaba varis olarr övle J:ir nesil geldi ki hem su
dün5ianrn geqici r:imetlerini ahliar ve ilerde suq-
Iarrmrz ba$r-"Ianrr dcrier. Hem de ellerine yine oyle
bir mal gegse aima]ra Cevam eCerler. Flalbuki AI-
laha karsr aneak cic[rtyu soyleyecek]erine dair on-
Iardan kitabm hükrniince söz alrnmalltrs rntydt?

O kitapta onlan okuSiup duruyorlar. Halbuki Allah-
tan korkanlar iein Ahirst ytu'du daha }rayulrdrr.
Däsünrntiyor lnusi-lnuz? .B Iiitaba sarilrp, rrarnaz
k:lanlara gelince, biz iriilelin eerini z.avi etmeyiz

+ Hani biz da§r bir göIgeiik gibi üstlerine yüeelt-
misti\te nerdeyse üstlerine rlüqecek sanmrslardr.
Size verdi§itriz kit?:ha srkrca sanhn. Iqinciekileri
hatrrlaylp ona uy,un da Altr-ahtan kor'l<anlardan
clun demistik + Hani Rabbin ädemcEr:llarmur
elisrinden zri,rriyettrerini ahn da cnlarr kenclilerine
lrarsr tanrk tut,arak, hen Ra.bi;iniz cle§'il r.riyim cle-
misti? Evet Cemi..Ieldi. Tanrlrrz. I{r-uamet gaünti bi-
zim bundan haberimiz yolitu rlemeyesiniz I Ya-
hut tinceilen atalalrmrz dlial:a es kcstuiar biz on-
lardan sonra getdik -qlr-irrlj c !:atr1 i+anrsi knran-
larrn yaptrklan yüztinden l:izi mi he'läk e.lecel*sin
der.rreyesitriz s P-elki al'',ö i:u 'riola iliiirer'-=iniz di."'e
ävetlevirnizi Oövle acrkhvornz -R K-eadisine rlelille-
rirrrizi hrtfetti§imiz l'tz,lr)e l:,ile bile onla,n :nl.är edip
hükümden sryrrlan ve se-vtana urzup l-reläk olan
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adamrn hikäyesini oku a E§er dileseydik onu delil-
Ierimizle yticeltirdik ama o, dünyaya saplandr ve
havastna uydu o artrk l<öpe§e benzer ki üstüne va-
np kovsan da dilini qrkanr solur, kendi haline br-
raksan ria, iste tru delillerimizi yalanlayanlartn
haline benzer. Sen onlara gecmisin hikäyelerini
anlat ki düsünstinler s Delillerimizi yalanlayrp ne-
fislerine zulmedenlerin hali ne de cirkin bir örnel<-
tir s Ällah Kimi dofru y'ola ilettise o dofru yohr
bulur. Kimi da§ru yoldan crkarrrsa o ve onun gibi-
ler htislr-n:r ufrarlar {- Mulrakka.k ki biz cinlerin ve
insanlaun co{'utru cehennem icin yarattrk. Onla-
rrn kafalan vardrr düstinmezler. Gcialeri vardrr,
onunla görmezler. Kulaklarr vardlr, onunla isit-
rnezler. Vahsi havvanlara lrenzerler. Hatta daha da
saprktrrlar, onlar gafilietdir rF En güzel adlar AIla-
hrndrr o adlara dua edin. rJnun adlannda saprkhk
eden dönekleri brrakrn. Onlar yaptrklannrn ceza-
smr gekeeekterdir a Yaratrklanmrzdan bir üm.met
var ki hall<a dofrr-r yolu gösterirler. Ve onlara ädil
davranrrlar ;$Del-iilerimizi yalanlayanlar ise yavaq
yavas hie enlayamryaca,klan noktadan heläke yu-
varTanaca§rz * Ben onlara mehil veririm muhak-
hak ki azahrm s'rddetlidir {i Düsünüyorlar rnr ki
kendilerile konusan adamda delilikten e.ser yok.

O ancak aqrk bir uyarma yapan bir kimseden bars-
kasr de§ildir a Bunlar, göklerin ve verin saltanatr-
na ve Allahrn yarattr§r her seye ve ölüm vädesinin
gelmekte oldu§una bakmazlar mr? Bu hükümden
sonra da neye inanu'lai' artrk a Allahm do§ru yol-
dan sapttrdr§tnr yola getirecek kimse voktur. A1-
lah onlen isyanl-arr icinde körü körüne yuvarlan-
maya brrakrr -ts Senden kryametin ne zaman kopa-
ea§rnr sr:ruvorlar De ki: Onu ancak Rabbim bilir.
Vakti gelince onu tecelli ettirecek ancak Rabbim-
dir" O öyle a§rr bir mesele ki ona bütün göklerde
ve yerde clayanabileeek yok. O size an^stzrn getecek.
Biliyormussun da gizliyormu-ssun gibi sana soru-
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yorlar, de ki: Onu anca bilir, ama insanla-
nn goäu bunu anlamaz rn dile§inden gayri
kendime ne bir fayda verebilirim ne bir zarardan
ka4rnabilirim. E§'er ben gäibi bilseydim daha gok
hayrr yapardtm. Ve kötülük semtirne u§rayamazdr.

Ben ancak inananlarr korkutan, onlara müjde ve-
ren birisiyi6 x öyte bir AUah ki sizi tek bir candan
yarattr ve sonra gönlü lsrnsrn diye egini de ondan
yarattr. Erkek esine yaklasrnca esi, hafif bir a§rr-
Irkla hämile kaldr. Bir nrüddet onu tasrdr. O yäk
a§rrlagmca ikisi de bize hayrh bir evlät verirsen
güphesiz sükredenlerden oluruz diye Rablarrna dua
ettiler E Onlara .qrhhatli ve hayrrlt bir evlät verin-
ce o yüzden Allaha es kostular. Halbuki Allah e§

"kosulmaktan 
münezzehtir a Hig bir sey yaratma-

yan bir varh§r ona es mi kosuyorlar. Hatbuki ken-
dileri yaratrlmrsttr tF Kendilerine vardrm etmeye
gügleri yetmeyen ve onlara da yardrmr dokunma-
yan geyleri Allaha es mi kosuyorlar s Onlan do§ru
yola ga§rrsanrz size uSrmazlar. Onlan do§ru yola
ga§rrmak da bir caärrmamakta a Cünkü Allahtan
baqka baqvurduklarrnrztn hepsi de sizin gibi kul-
lardrr. E§er sözünüz dofr'uysa qa§rnn da cevap ver-
sinler size bakahm lF Onlarrn yürüyecek ayaklan
tutacak elleri, görecek gözleri, isitecek kulaklan
var mr ki. De ki: Tanrrya es koqtuklannrzr ga§rnn
da hep beraber elinizden gelirse bana bir tuzak ku-
run ve göz agtrma,yrn bakah6 + §üphesiz ki tre:
nim büyü§üm kitabr indiren Allahtrr. Ve o bütün
temiz ve iyi kigileri korur * Ondan gayri taptrk-
lannrzrn ne size yardrma gügleri yeter ne kendi-
lerine iF On]an do§'ru yola ga§rnrsan dinlemezler.
Sana bakrp durduklarrnr görürsün ama görmez-
ler {F Sen ba§rglarna yolunu tut. iyili§i emret, ve
cahillerden yüz gevir t §eytan seni aykrrr bir yola
sürneye kalkrsrrsa Allaha sr§rn. Muhakkak ki o
herpeyi isiten ve bilendirT Allahtan korkanlar sey-
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EL'EI{'FAL
(Ganineetlerin bötrtiEülmeeinden

bahseden süre)
I\{eLirne'den iirr-rristii. 75 äyettir

Qok acryan ve ralrmeti bütün r,arhhiarr hapiryarr ArL;i:ir6 ;:til iic

a Sana ganimetlerin bölü;ülmesini soruyoriar. De
ki: Ganimetlerin böIügtilmesi Allah ve Peygaml:er-
ierine aittir. Allahtan korkun 1ve aranrzl düzeltin
ve inanmrglarsar:rz Allaira ve Peygamberine itaat
edinslnairanlar o kisilerriii kzi Aliair anihnca, yürek
leri titrer. Kendilerine Allahrn äyeileri c,kunur:r:a
imäniarrnr arttrnr ve Allahialrna güvenirierso ki-
gilerdir ki namaz krlariar ve keitdilerine verdifimiz
lrzrktair ba.,:kalannr besle::Ler- -s Onlar gergei{ ina-

.i::

larr azdrrmakta kusur etrnezler s Onlara bir äyet ti
gelmeyince sen kendinclen bir äyet d.üzeyriin der- ilt
J.er, de ki: tse nancak Rabbimin hana vahyettifiine i3
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nanlardrr ki Allahlan kattnda dereceleri vardrr ba-

frqlanma ve haytrlt rrzk onlaradtl E Rabbin seni
hak u§runa e',,inden ctkarmrstr da inananl4rdan
bir krsrnr ,bunu istememislerdi 'F Gerqek agrkga
meydana crktrktan sonra bile göre göre ölüme sü-
rükleniyorlarmls gibi seninle tartrgmaya kalkrs-
mrslardr a Hani A]iah c iki taifeden birinin sizin
olaca§rnr vaao-edivordu cls. siz kudretsiz olanr sizin
olsun istiyordu,nr-rz. O1'sa. ki Allah sözlerile hakkr
yerine getilmek ve käfirlerin kökünü kurutmak is-
tivcrdu + Böyieee suglu.lar istemese de hakkt hak
olarali tanrtmak ve batrh ortadan kalCrrrnak isti-
yoldu *' Hani siz Rabbinizden imdat istemistiniz de
Rabbiniz -size ist: ardr ardrna bin meleklc -rrardrrrr
ediyorum diye duanrzr kabul etmisti ;ß tsunu Allat-r
ancak bir müide olsun ve gönüllerinize güven gel-
sin drve yapmrgtr. Yoksa yardrrn ancak Allahtan-
drr. I\{uhakkak ki Ä.llah azizdir ve hikmet sahibi-
dir a Hani size bir güven 'r'ermek icin sizi hafif bir
uykuya daldrümrstr. Ve rizerinize gökten bir su in-
dirmisti ki sizi temizlesin geytanrn mnrdarh[lnr
sizd_en gidersin. Yür'eklerinize metanet versin ve
höylece aya!<lantuz -sa§lam dursun qF Hani Rabbin
qüphe yok ki demisti ben sizinleyirh. inananlalr
dayandrraea§lm, käfirlerin yüreklerine korku sala-
ca§im. Hay6{i vllrurl onlartn boyunlartnr ve vurun
onlarrn ellerine, ayaklalrna diye meleklere vahvet-
mi-sti rF Bu da käfirlerin Allaha ve Peygamberine
karsr selrnelerinde;rdi. Ve kim Allaha ve Pevgam-
berine karsr gelirse brlsin ki Allah cezasr pek sid-
detli olanrdrr + iste taciur simdi bunu. l\tuhakkak
ki käfirlere ates azaht vardrr lF Er,: inar:anlar, kä-
firlere cattr§rmrz vakit onlara arkanrzr dönmevin
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Ve kim tekrar
yahut bir krt'aya ula5rr

ki Allahm azabrna

gmak igin bir tarafa gekilmek
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imana arka gevirirse muhakkak
u§r'ayacaktrr. Yurciu cehlnnem

olacak ki ne kötü yerdir orasr ü. Onlarr öldüren siz



rkgilsir:iz. Onlan Allalr öid'ärclü. Sen siläh attt§rn
zaurall atan serl dcfilsin A]lall'tl. Böylece kendi
hatrnclan iriananlala bir nitrlet vel'mek isted-i. NIU-
hakkak ki Allah isiten ve bilendir a Bu böyledir.

§iiphesiz lii Allah iräfirlelin hiylesini bozat lp Fetih
istiyorciunrrz i;te size fetih. Vazgegerseniz hakkr-
ntzda hayrrir olur. Fakat savasa dönerseniz biz de
döneriz. Daha kalabahk bile olsanrz fayda etmez.
Süphesiz ki Allah iuananlarla belaberdir + Ey ina-
nanlar. Allaha ve Peygamtrerine itaat etlin. Ve
Kur'anr clir-rledi§iniz halde ondan yüz gevirmeyin.

lF Ve o aclamlar gibi olmayrn ki i-qittik derler de
dinlemezler s Yeryüziind.e dolasanlarrn Allah nez-

dinde en kötiisü hakkr al<rllanna koymayan o sa-

ffrrlar ve dilsizlerdil ''n Ä]ia-h onlarda bir haytr gör-
seydi elbette onlara du5'rtruldu ama duyursaydt da
gene yüz gevireceklerdi + Ey inanarrlar sizi kendi-
nize hayat verecek ^seylere davet etti§i zaman Al-
laha ve Resulüne uyun. Ve bilin ki Allah inanamn
kendisiyle kalbinin arasrna girer. Ve süphesiz onun
huzurunda haslolunacaksrnrz l& Ve sakrnrn o fit-
neden ki yalnrz zulmedenlerinize catrqakla kalmaz.
Bilin ki muh4kka.k Allah cezast siddetli olanrdtr lF

Hatrrlayrn,,ki azdtuz dün.v-ada hor bilinirdiniz. In-
sanlarrn siz-e salclrrrp yok etmesinclen korkuyordu-
nuz. Böyleyken sizi sükredesinrz cliye yer yurt sahi-
hi etti. Yarchm.r ile kuvvetlenclirdi. Ve temiz qeyler-
le rrzrkiandrrdr s Ey iuananla.r' Allaha ve Peygam-
herine hiyanet etmeyin ve bile bile emanetlerinize
de hiyanet etmeyin rF Ve bilin l<i mallartnrz ve ev-
läctnrz bir fltneden ibarettir. ve süphesiz ki trii5.ük
ecir ancak Allahrn katrndadrr a Ey inananiar Al-
lahtan J<orkarsanrz o size hayrl ve qerri ayrrt etme
kabiliyetini verir. strgJ.alrnrzr ba('rslar. Sizi esirger.
AIlah bi.iyük lutüf ve ihsau sahibidir cF Hani bir za-
manlar käfirler seni hapsetmek, yahut öldiirmek,
yahut sürmek iqin tertiplere baqvurmuqlardr. On-
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lar bu hileyi kurarken Allah da onlarrn cezalarrnr
hazrrhyordu. Ve Allah }rjlecileri, cezalandrranlann
en hayrrhsrdrr ;$ Onlara äyetlerimiz okunurken de-
däer ki: Duyduk anta biz de dilersek buna benzer
qeyler söyleriz. Ve bu eskilelin masallarmdan ba,ska
Uii gey de§il + Hani rlemigleldi:l Allahrn bu senin
katrndansa ve gergekse bagrmrza gökten tas ya§-
drr veya bize acr bir azab ver 6 Ama sen onlarrn
iqinde oldukga Ällah onlalr azaplandrrrnaz. Ve af
dilerken oniara azab eLntez )r Simdi ise Allahrn
l<endilerine azab etmemesi jcin ne sebep var. Hiz-
metine, ehil crlmadrklalr halde, onlar inananlar:-
It/escidi haran:rian men edil,or'lar. O Mescidin hiz-
metine läyrk olanlal ar-icak Allahtan cekinenler-
dir. Anra cokjarr bilmez + lr.llah evine karsr saygr-
larr rshk g'almak ve el gtt'prraktan ibaret. Artrk kä-
firlikierine karsr tacirn azabr 4 §üphe yok ki käfir
olanlar mallarrnr a.ncak Allah yolundan alakoy-
mak iqin hal'carlar'. O harcadrklarr mallar kendi-
lerine bir ic acrsr olacak .vrnr'ä - altedileceklerdir
+ KäIir olanlar eehennemde toplanacaklar lF Allah
iyiyi. kdtüden ay-rracak-. Ve kötüleri üst üste yr§a-
cak ve hepsini birden ceirennerne atacaktrr. Onlar
husrana u§rayacaklardtr # Käfirlere de ki: Käfir-
likten .vazgegerler sq gegntis günahlan ba§rslanu
ama yine isyana riönerlerse ,"üphe yok ki onlardan
önceki hüküm uygularracaktrr 4F Siz de artrk bir
f.itne kalnrayip dirt tamtrntjle Allahm dini oluncaya
kadar onlarla sava§rn. E§er väzgegerlerse _süphe-
siz Allah onlarrn yaptrklarrnr görür + Ve vazge§-
mezlerse trilin ki Allah sizin dcjstunuz ve yardtm-
crnrzdlr. Ne giizel dosttrrr o, ne güzel yardrrrrc:drr
o ;s Bilin ki a,Jdrg'rnrz ganimetin beste biri, Pey-
gambele. onun riakrnla,lrna, yetimlere, yoksullara
volda kerlmls olanlara, verilmek, üzere Allaha ait-
tir. E§er A-l-la,ha inanmrs vc o iki ordunun garptgtr-
p.r ayrrt etme g,irnii incildiklerimize iman etmis-
seniz bunu höyle bilin. Ällahrn gücü her seye ye
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.ter + O gün siz vadinin bir yamaclnda onlar öte-
ki yamacrndaydr kervan da a--sa§rlardaydt, belli yer-
l,erde bulunmak üzere sözleqseydiniz ihtiläfa dü-
serdiniz ama heläk olacak olantn a4tk bir delile
göre heläk olmasr ve diri kalacak olanrn yine aq*
bir detil görerek «iiri }:almasr igin'Allah bunu böy-
Ie yaptr. IVtuhakkak ki Allah i.siten ve bilendir t&

O gün Allah sana -rüvancia onlann az oldu§unu
gö,stermisti qok gösterseydi gevserdintz ve is husu-
spnda cekinmeve Lr:rslardrnrz. Allah -qizi bundan
krrrtaldr. Ivluhakkak ki o. kaiblerd.ekini bilendir rß

Karsrlastt§rnlz gün onlalt siz,e az gösterdi sizi de
onlara. Böylece Allair mukadder bir i;i yerine geti-
recekti. Ve bütän islel Allaira döner + Ey inanan-
lar bir toplulnkla kar'.:rlasrrsantz sebat edin. Ve
Allahr go.k anin ki kurtrrtusa eresiniz + Allaha ve
Peygamberine itaat edin Cekismeyin. Sonra zayfi-
Iarsrnrz. Ve kuvvcrtiniz tükenir. Sabredin. §üphesiz
kri Allah sabredenlerle beraberdir s Sunlar Crbi
oil.mayrn ki yurtlanndan -qrrf bcibürlenmek ve gös-
teris yapmak icin crkarlar. insanlarl Allah yolun-
dan men edenlere benzerr,eyin. Allah onlann bütün
yaotrklannr kavramrstrr a Hani o zamanlar sey-
ta.n onlarrn yaptrklannr kendilerine yaldrzh gSis-
,termi.sti cle demi.sti ki buqün sizden üstün insan
voktur. Ren de herhalde size vardrmcryrm. Ama iki
ordu cörüntince geri dör,müs ve ben sizden uza-
Eun. Ctinkti sizin görnrediklerinizi görüvoruln ve
Allahtan kolkuvorum Allahrn cezast pek siddetli-
dir demisti s Hani bozEuncularla ruhlarrnda has-
t,ahk olanlara bunlatr ciinlet'i aldatmrstrr demisler-
di. Ov,sa ki kim Altaha s-iivenirse bilsin ki Allah
vtjceJir ve hikn-rel, sahil.ridir .ts Melekler käfirlerin
su.ratlartna ve enselei:illp vura vura ca-nlannr ahr,
v€ v1lr191 azabr ta.drn clelletken hallerini bir g'ör-
melivdin s Bu evvelcc ellerinizle hazlrladt4tnrz
bir sevclir. Stiphesiz ki Allah- kulla.nna zulmetmez
+ Trpkr Firayunu_n so5r11 u" onla.rdan öncekilerin
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tutumu gibi onlar da Allahrn äyetlerini tammadr-
lar käfir oldular da Allah suglarrna karsrhk onlarr
eezäIanna ri§rattr. Muhakkak ki Allah kudretlidir
ye cezasr sidoetli clandrr + Bu da sundan, Süphesiz
ki Allah bir foplulufa verdi§i nimeti onlar nefis-
lerini degistirrnedikce cle§istilme.z. Ve strphesiz ki
Allah hergeyi duyan ve bilendir + Trpkr F iravun
sclyurlun ve ondan öncekilerin tutumu gibi bunlar
da Rablerinin äyetlerini ve.lanladtlar. Biz de kendi-
lerini giinahlanyl'.,, heläk ettik. Ve Firavun so5,-unu
suya bo§duk. Onialrn hepsi zalim idiler + Allatr
nazännda yer-yüziinde Cola-sanlarrn en kötixü kä-
fir olanlardrr. Onlar inanmazlar '! Onlar kend,ile-
riyle antlastr[rn iralde hel defasrnda antlarrnr bo-
zarlar ve A-llahtan korkmazlar+ Savasta muzaffer
olursan onlarr, cnlann izincien yürüyeceklere tesir
edeeek bir tarzda cezalarrdrr ki ibret alsrnlar ve bu-
nu ansrnlar * Herhangi bir kavimden bir hrya-
net beklersen ewelä ähitlerini reddetti§ini orl^lana

agrkqa bildir. Muhakkak ki Allah hayinleri sev-
rnez I Käfillel isin gegti§ini kendilerinin unutul-
dufiunu ve aciz bir hale getirilmiyeceklerini san-
masrnlar + O toplulu§un hainlifinden endige eder-
sen aradaki andlagmayt bz ve bozdu§unu
onlara bildir. Alla"h, hainleri sevmez s

Allahrn dürmanlarrnr, kendi dü.smanlanru-
zr, sizin bilmedi§iniz fakat Allahrn bildiEi
düsmanlarl korkutmak icin onlaJa karsr güeiirni.ia
yetti§i kadar kuvvet ve besili at hazrrlayrn. Al-
lah yolunda ne harcarsanrz size tamamile ödenfu.

Ve zulme u§r'arnazstmz + Eter bart;a yanagrrlar-
sa sen rle yar,"s.; ve Allaha güven. §üphesiz ki o en
gok ciuyan, en qrok bilencilrt' Sana karsr bir tuzak
kurrrrayr ciilerlerse güphesiz Allah sana yeler. O
Atlah ki seni kendi yardrnuyla ve inananlarla kuv-
vetlend i rir {' Onlarrn kalblr:r'ini ba§da.strmr sirr. §en
dunyada ne varsa harca-"a.ydrn yine onlan anlas-
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trramazdtn. Ama Altah onlart uzlagttrdr. §üphesiz
ki o, yücedir ve hikmeti genis olandrr T Ey Pey-
gamber sana inananlat'a ve müminlerden uyanlara
AIIah yeter + Ey Peygamber, inananlan harbe teE-

vik et. Sizclen sabtrlt 20 kigi onlann 100 kiqisini
yener. Ve siz yüz kisi olsanrz bin käfiri yenersiniz'

qünkü onlar hakhr bilmeyen bir topluluktur {F

Ama AIIah sizin savas yükünüzü hafiflebti, bildi ki
sizde bir zaaf. val-. Sizden sabrr ve sebat sahibi yüz
kiqi onlardan ikiyüz kisiyi yener. Siz bin kipi olsa-
rr-z Allatrrn izniylc onlann 2000 ini yenersiniz. AI-
latr sabrrhlarla beraberdir 4 Hic bir peygamber
käfirleri iyice perisan etmedikqe esir almamrstrr.
Siz gegici dünyayr görü',,orsunuz. Allah Ahireti di-
liyor ve Allah yticedir ve hikmeti genis olandrr s

Allah bunu heläl olara.k takdir etmeseydi esirlere
karsrlrk aldr§rnrz fidye 5rüzünde'n büyük bk azaba
u§rardrnrz ii Artrk elde etti§'iniz ganimeti helät ve
temiz olarak yiyin .re Allahtan gekinin süphesiz
Allah esirgemesi ye ralimeti genis olandri" rF Ey
peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki Allah
yüreklerinizde bir' hayrt' bulundu§mnu bilirse size
sizden ahnandan daha hayrrhsrnr verir. Ve suclarr-
nrzr ba§rslar. Allah ba[r.slamasr ve rahmeti geniq
olandrr iF Ama sana hainlik etmeyi kurarlarsa
bilsinler ki daha önce Allaha hiyanet ebtiler de

kahredilmelerine Allah imkän verdi Allah bilgisi
ve hikmeti genis olandrt s Inanarak vurtlanndan
göqenler mallarryla, can!.anyla Altah yolunda sar/a-
qanlar, onlan banndrranl-ar ve vardrmda bulunan-
lar birbirlerinin velisidirler. Inandrkl.an halde mu-
haceret tt,rneyenlere gelince , muhaceret edinciye
kadar onlara veli olamazsrnrz. .{ma dinle itgili bir
hustrsta sizden bir.yardrm isterlerse araru.zda ant-
lasma, bulunan bir kavime kargr olmamak sartryla
onlara yardrm etmeniz horcdur. Allah bütün vap-
trklannrzr görtir tF Käfir olanlarsa birbirterinin
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do.studur. §iz yardrmla.smazsanrz yeryüzi.thde fitne
ve büytiLk bir bozgun tneydana gelir s Onlar ki
inandrlar ve yurtlarrnd-an gögttiler ve Allah yolun-
da savaqtrlar ve onlar ki göqenlere yurt verdiler ve
yardrmda bulundular, getgekten inanmrs olanlar-
drr. Onlar esirgenecek ve kendilerine heläI bir n-
zrk verilecektir. $ Sonradan imana, ir--eiip goqen ve
sizinle birlikte savasanlar da sizd.endir. Allahrn
takdiri veqhile bir krsrm akra,ba ba'zt al<rzttanrn rni-
rasrndarr d-a!:'a. fazla hal<ka sahiptir. §üphe yok ki
Allah lrer;eyi bilendir. +

9 NCU SUR.E

rÖvEE suREsl
, Modine'de hmistir. 129 äyettir.

e9,90 taaeeocceetotc.taooa00e$oo<r+centoet.r0eQooq§++oö§)+60äzr.)'

(Qok acryan ve r:ah-
meti bütün varkklan hap-
layan Allahrn adr ile.)

I Allah ve Peygamberlerinden kendi.terile antlas-
tt§rnrz müsriklere ihtar + Yeryüzünde clört a5r do-
ha dola*srn. Bilin ki siz AlLahr acze düsürernezsiniz.
Äilafi mut-taka käfi[ieri zeiil edecektir rF Bü),ük hag
güttü AlLah ve Pe5rganrberind-en insanlara bir ih-
tard-rr )ru. §üphe yck ki Allatr ve Feyga.rnberi müs-
ril<lrrrden beridir. Artrt< tövbe ed-erseniz ha.kkrnrzda
dalra Irayrrlr olur. Arna i9-enc yi)z r;avirirseniz iyi
bitin i<i siz hiq bit zarnan Allaht acze clLisürerrlez-
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siniz. Käfir ölanlara pe-I< acl bir azab olaca§rnr ha-
ber ver s Yalnrz müsriklercien antla§tlfrntz kimse-
ler lou antlasmad:rlt sonra size karst verdil<leri söz-
den dönmemis ve size karst liic l-rir i<imseye )'ardlm
etmemls olar-]lar müstesna, bunlara karsr mtiddetin
sonuna kaclal sözlerinizi',r€rir)e getirin. §üphe yok
ki Aliah gekir-lenieri sever qi O haram aylar bitin-
ce artrk Drüsrikleli nerede bulursanrz öIdürün, tu-
tun, hapseclin. Gecit yerlerini tutun, -qalet tuivbe e-

der, narnaz l<il4r zt'kät veririerse ol'rian serbest br-
rakrn. Ciinl<ii Allah ba[r-s]atrtasr ve esirgemesi qok

olandrr s Mü,sliklelden bili sellden amalr dilerse
ona aman ver ki Ailahrn söziinü dinlesin. Sonra da
onu emin oiaca§] vere kadar ]iolla. Qünkti o toplu-
luk bir sey bitmez l:ir topluluktur + O müsriklerin
Allah ve Resülu yanrnda nastl bir ahitleri olabilir.

Ancak mescidi haram'tn yantnda antlastrklarrmrz
müstesna. Bunlar do§ru davranrr. §üphe yok ki
Allah gekinenleri sever ri Sayet sizi venmis olsa-
lardr, size ne bir yakrnhk gilsterirler ne de bir
sözlerini tntarlaldt. Onlann aneak dilleri tathdtr.
Kalblerinde ise düsmanltk ve zulüm var ve qogu
bozgunculardrr I Allahrn ävetlerini pek cüz'i ve
ädi bir bedel karsrhfrnda satarlar ve halkr Allah
yolundan men edeiler. Gerqek, ne kötü seydir yap-
trklarr cF -Bir inanmrsa karsr ne yakrnhk gözetirler
ne de sözlerinrle dururlar. Onlar haddi asanlardrr

E Arna tövbe edeller, namaz krlarlar ve oruq tutar-
larsa iiin karde;leriniz olurlar'. Biz bilen toplulu§'a
äyetlerimizi böyle aqrklarrz ,ß Verdikleri ahitten
döner'ler ve dinniizi krnar:larsa o küfiir ön-
cülerini hemen öldürün. Onlar yeminini
tu-tmayan kisilerdir. 1\.4e§er ki yaptüiann-
dan vazgeceler + Yeminlerinden dönen, pey-
garnberi yurdundan qrkaran ve size }rar.sr söz-
ler'inden ilk olaia!; ciönerr lrir topiulul<la savasmaz
mrsrnrz? Y'Jksa onlarcian li,ori'uyur musuituz? lnan-
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mr$sanrz daha önce Allahtan korkmahsrnrz s Sa-
va4rn onlarla ki Allah sizin ellerinizle onlara azap
versin. Onlan zelil etsin. Onlara kar,sr size yardrm
etsin de inanan toplulu§un kaLblerini ferahlatsrn

& Ve kalblerindeki kini gidersin. Aliah diledifine
tövbe nasip eder. O hergeyi bilen ve genis hikmet
sahibi olandrt' {' .Sartdrnrz mr ki kendi basrnrza
brrakrhvereceksiniz de Allah, sizden sa.rasanlarla
Allahtan, Peygamberinden ve inananlarda,n ba.,s-

kasrnr srr dostu eclinme yönlerini bilineyecek. Aliah
bütün yaptrklarrnizdan haberdardu' + Kendileri,
kendi kä.fitliklerine tanrk\k edip dururlarken kä-
firlerin Allahrn mescitlerini imär etmeleri kabil de-
fitdir. C]nlann bütiln yaptiklart bosa gider. Ve
kendileri ebedi olarak ateste kalrrlar a Allahrn
mescitlerini ancak Allaha vE Ahiret gününe ina-
nan, namaz ktlan, zekät veren ve Allahtan gayri-
sinden korkmayan kimseler imar eder. iste muvaf-
fak olmalan umulan onlardrr I Hacrlara su ver-
mek ve Mescidi haramr imar etmek isile uSrasan-
lann derecesini Allaha've Ahiret gününe inanrp
Allah yotunda savasan kimsenin derecesine es mi
tutuyorsunuz? Allah zalim toplulu§u do§'ru yola
iletmez + fnanmr§. hicret etmis ve Allah yolunda
mallarile canlarile savasmrs olan kimseler Atlah
katrnda en büyük dereceve erisirler. Onlar mura-
da erenlerdir ,F Rableri onlarr rahmetivle, nzasrvla
ve sayrsrz nimetteri bulunan cennetleriyle müjde-
Ier a Orada ebecii kalrrlar: Süphe Srok ki Allah ka-
ttnda gok btiyük mükäfab vardrr + Ey inananlar,
e§er babalarlnrz ve kardesleriniz de käfirlifli sever
ve küfrü imanclarr üstün tutarlarsa onlan da l<en-
dinize dost edinnie'gin. icinizden onlara uyanlar
zalim olurlar s Dc ki: Babalannrz, osu,llarrnrz, kar-
desl-eriniz, ke,nlarrnrz, kairileniz, mallannrz, bozu-l-
masmdan ko'rktu§unuz ticaretiniz, hoqunuza gi-
den evler size Al-Lahtan, Peygamberinden ve onun
yolunda savasmaktan daha önemli geiiyorsa Alfa-
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lunclerrnisüir a Ey inananlar o bilgin ve rahiplerin
cofu halkrn maknr hakstzhkla yerler. Ve onlan
Atlah yolundan qevirirler. Alttnt, güm-üsü doldu-
rutrr da Allah yolunda harca mayanlara am bir azap
olacs.{rrLr hs.ber ver # O gtin cehennem atqsi o

alt,rnr, gümüqü ktzcLnp alevley'ecek ve bununla
yaniarr ve srrtla,n da§lanacak ve kendilerine dene-
cek ki iste topladr.frnrz -ceyler bunlard'"r. Tadrn bi-
rikiirdikterinizin azabuu a Gerqekten a;flarm sa-
yrsr Ailah katrnda 12 dir Gökleri ve yeri yarattrfir
grin-denberi Allatrrn takdir'r höyledir. O aylann
Cörciü hararn aylardrr. Do§ru hesap budur. Bu ha-
ram ayiarda nefsinize zulmetrneyin ama müsrik-
iere karsr savasln. Nitekirr, onlarrn hepsi de size
karsr savasryor. Bilin ki Allah cekinenlerle bera-
berdir "$ Haram a,yrnr geciktirme ancak käfirli§i
arttrrrnadrt' ki kätirler böyle dofi'ru yoldan grkanl-
madadrr'. Onlar Allahrn haram etti§i aylann sayr-
.srna es, olsun da onun haram etti§ini heläl etsin-
ler diye. haram avtnr bir yrl helät bir 5nt haram
.sayariar. BLr kötü isler onlara iyi görtinmededi.r.

Allah käfirler kavmini do§ru yola iLetmez I Ey ina-
nanlar size ne olCu ki Allah yolunda savasa grkrn
dendifi zanran yerinize yr§rhp kaldrnrz, yoksa ahi-
retten gegip dünya hayattna mt razr oldunuz?
Ama dtinr-a h.ayatrnrn zevki ahirete nisbetle pek
azdrr s E§er hep birden savasa grkmazsanrz o slze
acr bir azap verir ve yerinize baska bir kavim geti-
rir ve siz c kavime hic bir sey yapa,nxazsrnrz. Allah
herseye 1..ä,rlilclir .! Siz ona yardrm etmezseniz kä-
fir'ler kenilisini yurdundan sürdüfLi zaman Allah
ona 'yardrm etmisti. O, iki kisinin biri idi. O zaman
ikisi de ma§aradaydrlar. Peygamber arkaclasrna:
Tasalanrna, §üphe yok ki Allah bizimle beraberdir

I Muhakkäk ki Allah ona manevi bir kuwet ve sü-
kün vermisti ve onu sizin görmedi['iniz ordularla
kuvvetlendirmiq ve käfirleri zelil etmigti. Allahrn
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sözü zaten üstünrlür ve AIIah yücedir ve hikmeti
gok olandrr js Hafif veya a§Irhkh genciniz,
ihtiyarrnrz, hep beraber cihad.a qrkrn, malla-
rrnrzla, carriar'rnrzla Allah yolunda savasln.

Bilirseniz bu sizin iqin daha hayrrhdtr ,F On-
Ian hazrr bir ganirnete veva krsa bir yolculufa
gafrrsaydrn arkacian gelir]erdi ama mesakkatii
yo1 onlara uzak geldi. Yernin eder:ek, gücürrtüz yet-
seydi sizinle beraber qrkaldrk d.iyecek)er. Onlar
nefislerini heläke süriiklüirollal. Allah onlarrn ya-
lancr oldu§unu biliyor + -Ailah scni affetsin ama ne
diye izin verclin onlara? izin vermeseydin cie dc§-

ru söyleyenlerle, yalan söyleyenler belli olsavdr +
Zaten AUaha ve Ahiret gününe inananlar malla-
nyla, canlauyla savasmak igin senden izin istemez-
ler. Allah gekinenleri bilir rF Ancak Allaha ve son
güne inanmayrp, yürekleri bocalayanlar senden
izin isterler + Sa_vasa qrkmayr dileselerdi elbette bir
hazrrhkta bulunurlardr ama AIIah onlarrn grkna-
larrnr istemed-i de onlari a,lakoydu. Ve oturun otur-
du§unuz verde dedi {' EEer sizinle bjrUkte onlar da
savasa erksalardr bozgunculuk etmekten gayri bir
faydalart dokunmayacak sizi fitneve u§ratmak igin
atar\ua karr-sacaklardr. iqinizclen onlara uyacak-
Iar da vardr. Allah zalimleri bilir ,t GerQek, onlar
evvelce de bozguncrrluk c;karn,ak istemisler ve sa-
na türlii isler eevirmislerdi. Sonunda, gergek olan
varctm vädi gelmis ve Allahrn dini onlarrn ra[-
mine meydana grkmr.str c& Oniardan «aman bana
izin ver, ba.srmr derde sok-ma>> rliyen de var, bil ki
asrl derde kendileri düstüler. L{uhakkak ki cehen-
nem l<äfirler"i kaplavacaktrr 's Sana bir iyilik gelse
cmlann hosuna gitmez. Bir derde ufrasan biz
daha önce teribil althk derler. Ve sevine sevine gi-
derler tF De ki: Allahrn ba^srmiza ya,zdrsrndan gayri
bir gey jsabet etmez bize. O bizim yardrmcrmrzdrr.

Onun igin inananlar yalnrz Allaha güvenmelidir +
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De ki: Bizim iki iyilikten hirisine (Gazi veya gehit)
u§ramamrztan o ilii güzel aktbetten birini tatma-
mrzdan bagka bir gey mi beklemektesiniz. Biz ise

sizin, ya Allah tarafrndan veya bizim elimizle
bir azaba u§ramarnrzr hekleyip duruyoruz. Haydi
siz de biz de gözetieye durahm da De ki: Ister gö-
nü hogtu§uyle, ister zorla, Allah u§runda mal har-
cayrn, hig bir zat:na.fl nafakalannrz kabul edilmiye-
cek. Cänki siz hozguncu bir topluluksunuz s
l& Nafa.kalannln kabnLüne mäni olan sudur: Al-
Iaha ve Resülüne inanmazlar, namaza üsene-
rek gelirler ve verdiklerini de istemiyerek ,rerirler
tF Sakrn onlann mallan ve evlätlart seni imren-
dirmesin. Süphe yok ki Allah o mallan ve evläi-
lanvla onlan dünya hayatrnda azaplandrrrnayr
diler ve l<ä.fir olarak ean vermelerini mu-rad eder

rF Süphesiz onlär sizden oldurklanna dair Allaha
yemin ederler Sizden defiilerdir. Ancak korku-
larrndan dolayr sizden görüntirler .r Eüer sr§rna-
cak bir yer, ltartnacal< bir ma-4ara veya sokula-
cak bir delik bul;;aiardr o tarafa yönelirierdi 6

Iqlerinden -qadalialal hak-krnda sana tärizde .bu-
lunanla.r var. O s:i.Cal<adan kendiierine verilirse
hosnut olurlar. Verilmezse krzarlar ts Ne oluldu
bunlar kendiierine Allahrn ve Peygamberin ver-
di§ine razr olsalardr da bize AIIah yeter. AI-
lal:^ bize lütfunCan gene verir, biz bütün ümit-
lerimizi Aliaha ba{lamrsrz cleselerdi s Sadaka-
lar; ancak yoksullann,'o mah toplayrp, dev-
sirmeye memur eclilenlerin, gönrilleri mi.i,slü-
manhkla uzlastrnlmalc istenenlerin, köielerin, esir-
lerin, borclulann, Allah yolunda savasanlann ve
yolda katmrslann hakkrdr. Allahrn emri budur.-

Ve Allah herseyi bilen ve hikmeti genis olandrl ;F

Aralannda öyleleri de var ki Peygamberi incitirler
ve derler ki her söyleneni dinleyen bir kulaktrr o.
De ki o sizin igin hayrrlr bir kulaktrr. Allatra ve

1 13C'--
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inananlara inanlr ve sizden inananlara rahmet:
tir. Allahrn Peygamberini incjtenlere acr bir azap
vardrr * Bazrlarr yanürrza, gelir sizi hoEnut etmek
igin Allaha ant icerler. E§er bunlar mümjn iseler
daha önce A-llahrn ve Peygarrberin rrzasrna dü-
qiinmeleri gerekir qF Bilmezler mi ki her kim AI-
lah ve ResüJüyle yansa kall<arsa ona ebedi bir
cehennem atesi rrardrr. Eu ise pek büyük bir rüs-
vahktrr ri Münafiklar kalblerindekini haber vere-
cek bir sürenin indirilmesinden korkmakla bera-
ber, alay etmeye de yeJtenirler. De ki: Eflenin ba-
kahm. Cünki Allah o eelrindiklerinizi agr§a vura-
ea.ktrr * Kendilerine sorsan diveceklerdir ki: E,iz
dalmrstrk cla sakalasrl'crduk. De ki: AIIahla, ävet-
lerile ve elcisivle mi alava vejtenivorsunuz & Özür
dilemeve ka,Jkr.smayrn. Siz inandrktan scnra käfir-
li§e döndiiniiz. Bir krsmrnrzr ba§rslasak biie, bir
kr-qmrnrzr kälir oldufunuzdan dolayr azaba u['rata-
ca,ilz + Mrinafrk erkek ve kadrnlar birbirine ya-
krntlrrlar. Kötülii§e tesvik ederler, ivilikten vaz
gecirmeve ca}srrlar ve ellerini 'yunrarlar. Onlar
Allalr unutanlaycirr. Allah da onlan unutacektrr.

Qrinki munafihlar bozgur:cudurlar s A-llah, müna-
frk erkek ve kadrnlan ve kä{irleri cehenneme ata-
ca§rm bildirmistir. Orada ebedi olarak kalacak-
lardrr. Onlara bu yeter. ,AIIah onlara länet etmis-
tjr. Kendiler:jne scnsuz aza,p vardrr s Siz de kendi-
nizden öncekjler gjbisir:iz. Onlar sizden daha kuv-
veUi idiler. M.allart ve orziätian da daha fazla idi.
Nasibinizi almak i.stediniz. Sizden öncekiler cle rra-
siblerinden lavdalanmak istedilerdi. Siz de o ba-
§a daldtntz Onlarrir dünva ve ahirette bütün iq-
ledikleri bc:a gitti.. onlar hüsran icin«le l<alan-
lardrr +-Siztlen önce gelip gecen Nuh, Ad, ve Se-
mut kav'miyle ibrahimin kavmine Medyen ve Mü-
tefike hakkrnda -..size b:iigi veriln:edi mi, onla,r'ä
aglk deliller:le peyganrb,erier getdi.ve Allah onlara
zulmetmecli. Kenrli kendilerine zulm ettiler +'
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Erkek ve kadrn inananlar birbirlerinin yardrmcr-
srdrr. Iyili§i teqvik ederler, kötülükten men eder-
ler. Namaz krlarlar, zekät verirler, AIIaha ve pey-
gamberlere itaat ederler. Allahrn rahmetine kavu-
sacak olanlar bunlardrr. Elbette Allah yücedir ve
hikrneti engin olandrr + Allah inanan erkek ve
kadrnlara altlannclan rrmaklar akan cennetler
vaadetti. Orada ebedi kalacaklardrr. Adin cen-
netinde güzel konutlar ve daha önemlisi ÄIla-
hur rrzasr, onlar'ln olacaktrr. Iste büyük ongun-
luk budur * EY peygamber, käfirler ve münafrk-
lara kar--sr sava§. siddetli davlan, onlarrn gdece§i
yer cehennemdir. Ne kötü veldir orasr l& Eläyle
demedik diVe Allah ba-.rna and iqerler ama, süp-
hesiz käfirlik sözünü söylemi-slerdir. Müslüma,n
olduktan sonra käfir olnruslardrr. Elde edemedik-
leri seyi de yapmaya eaLsmrslardrr. Allahrn ve
Peygamberinin Iütfedip onlarr zenginlestirmeleri-
ne mukabil öc almafa. kalkrsmrs]ardrr. Tövbe
ederlerse haklarrnda hayrrh olur anra yüz qevi-
rirlerse Allah onlarr dünvada da ahirette de acr
bir surette azaplandrnr. Dünvada da ne dostlan
bulunur ne yardrmcrlarr lF Bir krsmr da Allaha
sövle ahdetmisleldi: E[er bize lfitfundan bir sey ih-
san ederse zekä,trnr veliriz ve ivilerden oluruz li
Ama Allah ihsan edince cimrilikleri yüzünden
ahitlerinden döndüIer, zaten onlar dönek kisilsl-
dir + B<iylece Allaha ettikleri ahdi tutmayrp ya-
ian söylediklelinden dolayr kalblerine kryamete
kadar sürecek bir nifak koydu rF Rilmiyorlar mr ki
A]lah onlarrn srrlannr da fisrltrlarrnr da bülir.
§üphesiz ki Allah gaibi en iyi bilendir ,i ins-
nanlardan arzularryla ve farzedilenden fazla ola-
rak sadaka verenlerle ve güqleri yetti§i kadar ve-
renlerle alay edip onlan krnayanlan Allah bg ha-
letlerinden doiayr cezalandrrrr. Onlar iqin acr t*r
azap var .T' Suqlarrnrn ba§rslanmasrnl i-qtersen di-
le istersen djleme. Ba§rrslanmalan igin yetmis kere
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niyaz etsen rle Allah onlart affetmez. Bu da Al-
lahr ve Peygamberini inkär ederek käfir olmalan
yüzündendir. Allah bozgunculan do§ru 5rola ilet-
meu # Ällahrn peygamberlerine kargr gelenler sa-
vasa crkrna,yrp yerleritrcic kaldrklanna sevinirler.

Ve mallanyla, catrlarryla Aliah yolunda savaqmak
onlara zor geldi de «br,r stcakta savasa crktlmaz» cle-

diler. De ki: Cehennern atesi daha da srcaktrr. §tt-
nu bir anlasaiar ,F Artrk az gülsünler de gok a[-
lasrnlar. Bu onlarrn hat< ettifi cezadlr s Bundan
sonra Allah seni onlardau bir ktstntnrn ytlllrna
döndürür de cihada ctkruak icin izin ister-'lerse de
ki: Artrk siz benim maitrretimde hie savasa gtka-
maya.cakstnrz ve clü^smana karst savasamr\racal<sr-
rnz. Siz ilkin oturup krlmayr 

^!zu. 
etmistiniz.

Oturun bakeLm döneklerle a Onlardan biri öltir-
se sakrn narnazrnl krlma ve mezaflnrn basrnda
durma, Onla.r Allaha ve Peygamberine äsi olmu§
ve bozguncu kisiler olarak ölmüslelCir li Onlann
mallarr, evlätlari seni imlendirmesin. Sir,nbesiz ki
Allah onlarr o malla ye o evlätla dir-nr,,ada. az.ap-
Iandrrmayr diler". Ve käfir olarak da canlarrnr güg
ver:rnelerini murad eder iF Allaha inanrn ve Pe-f-
gamberlerinin yanrnda sayasrn diye bir strre in-
dirilse malt ve gücü lieler-rler otu.ra.nlal'1a kalmak
iqin senden izin isteseler -li Onlar oiurup kalanlar-
la beraber kalmaya razr olmuslarriir. Kalhleri rnü-
hürlüdür. Ve bir sev anlamazlarY- Anta Pey-
gamber ve cnunla beraber olan imän sahipleri mal-
lanyla, canlaruyla savaqmr-slardrr. Ha;grr onlar
igindir ve kurtulursa erenler onlardrr. .1i AIIah on-
lafa, altrndan rrmaklar akan ve iginde ebedi ka-
lacallan cennetler hazglamrgtrr. Bü5rtitr pr1-
luluk budur s Arap bedevilerinden bir krsmr özür
dilemek ve izin almak igin geldiler. Allahr ve Pey-
gamberini yalanlayanlar da oturup kaldrlar. igle-
rinde käfir olanlar acr bir azaba u§rayacaklardrr
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s Allaha ve Feygambeline baflr kalmak sartiyle
zaytflara, hastalara ve sarledecek parasr oirnayan-
lara bir suq yoktur. Ama iyi kiEilere savastan kal-
mak igin bir bahane yoktur. Allah suqlan ba§rs-
Iayan ve merhanret,i genis ola-ndrr {. Bir krsmr da
sana gelerek binmek iqin senden binek istemis-
lerdi de binek bulamryorum demistin. Bu rr[ur-
da sarfedecek bir sey bulamadrklanndan ksderle-
nip gözleri yaqh dönmüslerdi. Oniara da suq yok
ri Suqlu ,sayrlanlar ancak zengin olduklan halde
gelip sana özür bildirenlerdir. Onlar geri ka-
lanlarla kalmayr istemislerdir. Allah kalblerini
müLhürlemistir, ama bilmezlel ki! * Sava.stan dö-
nüp de onlarla bulu;tu§nn zaman -qana irzürler
bildireceklerdir. De ki: Ozi1r dilemeyin. Size hig
inanmryorum. Allah sizin.halinizi hize ha_ber ver-
mistir. BunCan sonraki r-lavranrslannra da Ällah
ve Peygamberi göreceklerdir. Sonunda da gizliyi
ve agrfr bilen Allaha döneceksiniz. O bütiin yap-
trklannrzr size bildireeel<tir + Döndü§'ünüz za-
man onlardan vazgecmeniz iqin AIIaha ant iqecek-
Ier. Onlardan yüz gevirin. Süphesiz murdardrr-
lar. Gidecekleri yer cehennemdir. Hak ettikleri ce-
za budur tF Onlardan razl olmanrz iqin süe ant
vereceklerdir. Siz razr olsaruz da Allah bu bozgun-
cu kavminden razr olmayacaktrr iF Bedevi araplar-
käfirlik ve münafrkhk hakrmrndan daha beter-
dirler. AIIahrn Peyga,mberine indirdi§,i hükämle-
rin srnrrlarr hakkrnda daha az bilgiye sahiptirler.

Allah bilgisi ve hikmeti genis olandrr ,6 Araplar-
dan öyleleri vardrr ki verdi§i seyl zryan olmuE sa-
yar. Ve basrnrza belälar gelmesini bekler durur.

Bekledikleri beläIar kendi baqla"rma gelsin. Al-
Iah igiten ve bilendir s Araplardan Äflatra ve h-
yarnete inanrp sarfettikleri parayr Allah emrinde
hiz.met sayan ve Peygamberin dualannr kazanma-
ya vesile bilenler de var. Bilin ki bu,. gpleekten on-
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lar igin bir ibädettir. Allaha yalan olmaya v€sife:
dir. Allah onlara rjahmetini verecekbir. Allah esir-
geyici ve acryandri' cF Muhacirlere yardrm eden en
sardan itk grup ilo iyilikle onlara uyanlardan Allah
razr clmu.stur. Onlar iqin altrndan rrmaklar akan
ve ieinde ebedi kalacaklart cennetler hazrrlamrs-
tr. Bu, büyük mttti''iiuktt11 {' Qevremizdeki arap
bedeviterinded miinaftklar bulundu§tt gibi Medine-
lilerden de mür-rafrkhk edenler var. Sen onlan
irilms2-sin. Biz biliriz. Oniarr iki defa azaplandr-
raea!,ru Sonra da büi,ii6 azabe tr§rataca,lrz #

Bedevilerle, Meditrelilerden bir baska grup da suE-
larrnr itiraf etmigtlr. Onlar iyi bir ise bir kötülük
katmrglardrr Allahrn oniara tövbe nasip etmesi ve
kivbeierini kabul etme-si umulur. §üphesiz Allah
ba§rglayrcr ve acry.rcrdtl s Mallarrndan sadaka aI
da onlan temizle ve dua et onlara. Qünkü senin
duan onlara sükfih verir. Allah herseyi duyan ve
bilendir s Bilmivot'Ial mr ki kullarlntn tövbeleri-
ni kabul eden ve Sadakalart alan Allahttr. I\[uhak-
hak ki, O, tövbeleri kabul eden ve acryandrr lF De
ki: Yapaca[rnrzr üe yaptrklanntzt Allah da görür
Peygamber de. inananlar, gizliyi ve aqrfr bilen
Alla.hrn huzuluna' gideceksiniz. O size yaptrklan-
nrzr mutlaka habel verecek + Bir baska grup da
var ki, isleri Allaha kalmrstrr. Dilerse azaplandrnr,
dilerse ba§rslar. Allah herseyi bilendir ve hikmet
sahilridir + Bir grup da var ki zarar verfirek iqin
küfür icin, müminlerin arasrna nifak so,ktrrak, A1-
lah ve Peygambelile savasanln gelmesini bek-
lemek iqin meseit kurduiar. Onlar biz ancak iyi-
lik istiyoruz diye ,;emin edeceklet Allah sahittir
ki yalanerdrrlarj + Olada hicbir z?.mirn namaz krl-
maz fU< .,l-ünden ii,il:a.ren Al!ahtan l<tt'irr-,rak ve ona
itaat etmek l,eme.Li üstüne kurulmus clan mescit
elbette nanrraz krlrnana daha elve'r'islid-ir. Otadrr
arlnmayr sevenler btilunur. Allah artnanlatt
sever {- Binayr Aliairtan korkmak ve rrzasrnr ka-
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zanmak arzusuyla kuran mr da,ha hayrrhdrr, yok-
sa kaytp gitmekte olan bir yamacln kryrsrna ku-
rup o yapryla beraber cehenn-eme yuvarlanmak
mr? Allah zalimleri dofiru yola iletmez s Onlann
yaptrklart yapr kalbleri durrnadikqa gönüIlerine
güphe vermekten bir an geri durmaz. Allah her-
.seyi bilen ve antyaodrr äi Süphesiz ki Allah kendi-
lerine Cenneti vermek üzere inananlarrn canlannr
ve mallannr kabul etmistir. Onlar Atlah yolunda
ölürler. öldürürler. Her iki takdirde de vaa,d tu-
tulacaktrr. Bu, Tevrabta, 'Incilde ve l(ur'anda sa-
bittir. Ahdine Allahtan daha sadrk olan kim var-
drr. Artrk su yaptr§lmrz ahs veristen dolayt se-
vinin. Büyük mutluluk budur a Tövkre edenler,
gükredenler, ibadet edenler, oruc tutanlar, rükr}
edenler. secdeye varanlar. ivili§i emredifr. köti.ilüäü
nehyedenler ve ilähi stnrriart koruyarr rnüminle-
re müjde ver la §üphesiz käfir olduklan bilindik-
ten sonra akraba bile olsalar müsrikler igin Pey-
gamberin ve inananlarru dua etmeleri gerekmez

s Ibrahimin baba.sr icin ba§rslama dilemesi an-
cak ona vaad ettifini tubmasr iqindi. Baba.srnrn
Allah düsmairt oidu§'unu iyice anlayrnca duadan
vazgecti. ibrahirn qok a§layrp dua eden insa,n-
lara. fazlasryla aerrdr r.1 Allah bir topiuluiu do§ru
yola. ilettikten sonra sakrnacaklan seyleri aqrkga
bildirinceye kadar onlan tekrar saprkirfa brrak-
maz. Stiphesiz Allah herseyi bilendir ;F Muhak-
kak ki Altah öyle bir urabuttur ki göklerin ve ye-
rin mülkü onundur. Oldürür ve diriltir. Ondan
gayti size bir dost ve yardrmcr yoktur + Allah
Peygamberi ve iclerinden bir ktsmrnrn gönlü ner-
deyse imändan döneceklere o güc anda- Peygambe-
re Lrvarl rnuhacii'lere ve ensära tövbe etmek frr-
satr verdi. Ve tövbelei'iui kabui etti. §üphesiz Al-
lalr esirgcyerr ve acryandrr' "t Geri kalan tig kiEiye
dtttrj,s o kadar genisken clartrlchkga daralmrs,
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Ama yüz qevirirlerse, de ki bana Allah yeter. On-
dan baska Alla6 ,oOtrr.. Ona güveudirn. Büyük
arqm sahibi odur "a

Qok acryan ve rahmeti bü-
ti.rn varhkla-n kaplayan Al-
lalirir adr i!e.

+ EIif, läm, rä. iste hil<meti genis olan kitalln
äyel,leri s insanlarr uyarmak ve inananiara ger-
cek bir gtizel ecir ve iuarrdrklan iqin Rablan ka-
trnda yücelik verileceiini müjdelemel< tizere iqi-
nizden blr kisiye vah;vde L-rulunmamrz halka ga-
rip mi geldi ki kä,fit']er <<Bu, düpedüz bir }:rjvücü>>
dediler a Muhakkak l<i Rabhj-rriz olan Allatr gökleri
ve yeri altr giinCe varattr ve -conra arst kapladt ve
sizleri idareve kovuiciu. Her isi o takiiir eder. Onun
izni olmacirkca lric bir sefaa,tqr bulunamaz. iqte
Rabbiniz olan Allah budur. Ona kulluk edin; dü-
sünmez mi:;iniz? 't He.oiriiz dönüp ona varacakst-
nrz. O, dofru olarak b-r-tnu vaad etti. Hig güphesiz
o, insanlan önce yaratrr, sonra inanrp iyi igler ya-
pan kisileri tam olarak mükäfatlandrnr. Küfre
sapms olanlarr küfürlerine kargrhk kaynar igit
ve acr bir azab vardrr da Allah ki, gtinegi paltak ayr
rgil<L yarattr ve yrllar'rn säyrsrnr bilmeniz ve hesap-
Iamanrz igin onlara u§'raklar tayin etti. Atlah
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bunlan bo;una defil, gergek bir fayda u§runa
yaraLh. Bilene äyetlerini bciylece agtkladl * Ge-
ceyle, grindiiztin birbilini kovalamasrnda ve gdk--
lerde ve yerde yarattt§t geylerde Allahtan kor-
kanlar igin i;aretler vardrr + Muhakkak ki bize
kavugacaklar rna inanma,yanlar ve dünya hayatrna
razr olup da tantatr edenle'r äyetlerimizden gafil
olanlardrr + O kisilerin barrnafir hak ettikleri ce-
hennemdir :s fnananlar ve iyi islel yapanlan Rab-
leri do§ru yola iletir ve altlalrndan rrmaklar akan
güzel cennetlerle rnükäfatlandrrrr lF Cennete dua-
lar «Rabbiniz sizi tenzih ederiz» seklindedir. Bir-
birlerine esenlik dilerler. Dualannrn sonlt da
«äJemlerir-r Rabbi olan Allaha süklir>> cümlesidir +

insanlarm hayrrn hemen oluvel'n:esini istedikleri
gibi Allah serri cle tez versevdi goktan ecelierinin
gelip gatmasrna hükmedilirdi, ama biz yüzümiizü
görmeyi nivaz etmeyenleri kendi azgrnJrklarr icinde
kör bir l-ralde brrakrrrz lß insanrn basrna bir zarar
gelince vattrEr verde, otirrarak veya avakta bize
dua eder. C) zararr giderdik mi sanki öyle bir sey
olmamrs ve biäe dua etmemis g'ibi rlöner girier.

I;te ta.skrnhklarda brilunaniara yaptrklarr iqler
böyle makbul görtinmektedir 't Muhakl<ak ki
sizden önce njce topluluklarr zulnrettikleri igin he-
läk ettik. Feygamberleri r-rnlara aqik delillerle
gelseydi gene inanmazlaclt. igte suclu kavmi biz
böyle cezalandrnuz I Sonra da na,srl davranacak-
srnrz diye yeryüzi.inde size hüküm ve kudret ver-
dik a Onlara acik delillelimizi ihtiva eden ävetle-,
rimiz okundu§u zaman vüzümüzü arzulamryanlar
bize bagka bir Kur''an getir veya onu de§istir dedi-
Ier. De ki: Ben onu kendilifimden de§istiremem.
Äncak bana vahyediline uyar-rm. Ve ben isyan et-
ti§im takdirde o büyüi: günde Rabbimin azabrn-
dan korkartm lF De ki: .A]lah dileseydi Kurlanr si-
ze o.frumazdrm. O da }(ur'anda ne oldu§unu anlat-
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tyaa;odt size I{rrr'an inrrreden önce tie tien arantzda
ya.,styorrlum. Hälä mr düqüntiyorsunuz iF Allaha
yalan yere iftira edcnden veya onun äyetlerini
ya.1an)atJandan daha zalin:, kim vardrr. Süphe yok
ki suqlular kurtularna,z ?' AIIaht brrakrp kendile-
rine ne zaral,: ne fa,ydasr .dokunacak qeylere ta-
parlar rze onlart Allah katlnda sefaatqileri sayar-
Iar. De ki: Aliahrn göklerde ve 17erde bilrnedi§i bir
seyi mi haber veriyorsunuz. O, kendisine es kosu-
lan ,,seylerden tamanriyJe münezzehtir ve Uludur
,s insanlar baslangrcta tek bir topluluktu. Sonra-
dan ayrrJrklala diiqtüler' Rabbinin hükmii olma-
saydr goktan aralarrnda ihtiläflarr hakkrnda bir
hijkijm rrerjlirdi .s Ve derler ki ona Rabbjnden bir
mucize indLrilse ya. De ki: Gaybt bilmek ancak Al-
laha mahsustur. Beklevir:iz. Ben de bekleyenler
arasrndayrm + Insanlarr. u$radrklan bir .srhntr-
da,n sonra ferahh§a eriitirdik mi hemen äyetle-
rirnizle alaya basltvor'lat. De kj: Allahrn cezasr da-
ha tez gelip catar, süphesiz. Resüllerinriz de sizin
hibeleririzi yazar)ar. qr O ki sizi karada ve de-
nizde gezdirir, hattä denizde iken giizel bir rüz-
prfil gemileri yiirütiip ve icindeki-leri ferahlatrp bir
srrada ani bir frrtlna kopar, her vandan dalgalar
l<örfeze saldinr, g,emldekilel kendilerini kusatrl-
mrs sanrrlar. jctcn AIlaha yalvartrlar". bizi kurta-
r'rrsan siikiir erlenlerdelt ohlruz derler" s Onlarr
kurtarrnca da yine hakslz azgrnh[a baslarlar. Ey
in.qanlar taskrnL['iniz tu:r.ak. ]<endjnize zarar \e-
lir, Dünya menfaatlarld-lr bunu rTa,ptrran sonunda
döniip vanaca!rcoz yel AIIah kaprstdrr. Bütün yap-
trklarrnrzr size haher verece§i2.. + Diinya haya1u,
gökten ya§'drrdr[lrrrrz va[rnura bcnzer, insan ve
hayvanlann viyece,kJeri b!tkilerjn bünyesine gi-
ler. Onlarr yetistilir. Sonra bu sa5lede yer yestrir
ve bezenil ve ta,rJa ve ba§ sahiplei:i onlardan fay-
dalanabjlecekleri ve l<urdr:klarr bir srlada bir gece
veya g'ünclüz äni olaraÄ c'nti.imiz gelip Cat;.r ve her
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§eyi öyle kökünden kosip atar ve kurutur ki sanki
dün hic bir sey yokmug gibi oiur. Iste biz idrak
sahipierine delilterimizi böyle aqiklarrz. r$ Ve Allah
selämet yurduna ca,§rrtnaktadrr t'e diledigini do[-
ru yol.a sevk etrredeciir-. s Biz iyilik edenleri iyi-
Iikle nlükäfatlandrnrtz. Daha fazlaslnr da veri-
riz. Onlann yäzleri kararmaz, ziltete düsmezler.

Onlar cennetliktir ve orada ebedi ka,lrrlar T' Kötülük
edenielin cezasl o kötr-ilüfie denktir. Ve onlar zil-
lete düserler. Keudilerini Allahtan kurtaracak
yoktur. Yüzleri g;ece gibi karanhkttr. Onlar cehen-
nemliktir ve orada ebedi kattrlar. a O gün hepsini
hazreclecef;iz. Sonla A.l-taha es kosanlarla yerinizde
durun diveceäiz. Es ko.stu§untrz seyler de yerlerin-
de dursun. OnlAn-,r a::al?,rlnl tamamiyle aylrmrslz-
drr ve o seyler siz zzter, bize tapmryordutrttz ki de

misierdir. I §üphesiz sizinle biz:.m aramizda Al-
Iah sahittil ki sizin kullu{unuzdan bizim ha.be-
rimiz yoktu. iß Herkes etti§ini bulur. OraCa hersey
Rablerinin huzuruna döntrrüsleidir. Ve iftira et-
tikleri se;,,ler de .siiini,r giLrni,'tir: l-a De ki, size gök-
ten ve yerden nzrk veren kimdir? Krrl.aklarla göz-
lere rnalik olan ki,-nilii'? Ö[iden iliri crkai:an, cliri-
den öhi '/apan kirndit'? Isleri ceviren kimdit'? Siip
hesiz I<i Allah. O val<it de ki: Öyle ise ue dive A1-
lahtan kcrkmazsnrrz?. .s iste e-ercek Allahtmtz bu-
dur. GL?rce[in drslnda .sapr.khk+"an gavri ne ka]rr?
Artrk nereve dönrivorstrnuz? a Asi olanLar Rab1e-
rinin onlar inanmazla-r hi.iknrünü hak et"mislerdir.

+ De ki: Ona es kostuklannrzm iqinde insanr öncc
yaratrp sonra ölCüt"en, sonra da dirilten var mr?
De ki: AIIah herseyi yaratrr, öldürür, sonra da di-
riltir. Nasrl oluyor da gergekten uzaklasryorsunuz?

.t. De ki: Ona es koptuklannlzrn iginde hangisi
halkt dofru yola iletir. De ki: Allah do§ru yolu
gösterir. Halkr do§ru 5.ola sevkeden mi uyulmaya
lä;nktrr, -5loksa do§ru 1'ola ilCiilmedikge o yolu bu-
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Jamayan mr? Ne fliyorsunuz? * Onlann qo[u zanna
kapilrllar. §üphesiz ki zar:. gergekten müsta§ni
krlmaz. Sr,ipl-resiz Allah bütiiti vaptrklarrnr bil,rr:ek-
tedir. s Eu Kur"an AII;-htan ba.,skasrna atfedile-
rnez. O ancak önceki kitaplarr do!-rula,mada onla
lrn tafsilättnr a.;rklamadarlrr. h.Iuhakkai< ki Kur'-
an äIernlerin Rehbr tar;rftnclan indiriimistir. §F

Onn pe;zgamber uydurdu mu cliyoriar. De ki: Eper
sozünirz clogruysa. r\llahtan baska kimi isterseniz
qa§irm da hep b..raber onun bir suresine es bir sü-
re mevdana getirin. -Y' Ha)zrr onlar bilgileriyle kav-
rayanradrklarr vr. henüz zuhur etmeyen 'raadlarr
yalanhyorlar Buniar gibi evvelce geiip geqmis üm
metle-t' de peyganiberlerini 5,-alanlamrslardr. Zalim-
ierin sonu ne rrlmus gör. r,i Oniardan inanarrlar ve
inanrnayanlar var Ve Rabbin bo'zgunculan daha
iyi bilir. s Seni yalanlayanlara de ki: Benim iqim
bana, sizin isiniz size. Siz benim yaptr[rmdan u-
zakstntz ben de sizin yaptrklannrzdan. ra tqlerinde
seni dinleyeirlel de var. Ama sen nuniardan maa-
da akrlstz safrrlara söz du]rura.bi]ir misin? I On-'
lardan sana bakan da var ama sen bir de kör o-
lanlara dofru yolu göstelebi]ir misin? a Ivluhak -
kak ki Allah insanlara hig zulmettnez. Ama insa,n
lar nefislerine zulmederler. s O gün onlan öyle
hasreder ki sanki dünyada bir gün bir saat kaldrk-
larrnr sanrrlar. Aralannda tanr-"rrlar. Allahln hu-
zuruna crkacaklarrnr inkär edenler mutlaka hüs
rana u$rarlar ve do§ru yolu bulamazTar. * Onlara
haber verdi§imiz aza.brn bir krsmrnt sana göster-
sek bile döntip gelecekleri yer bizim huzurumuz-
dur. Allah onlann yaptrklarrna sahittir. $ Her tim
metin bir peygamberi vardrr. Peygamberleri geldi
mi aralanncia- aoaletle hiikmedilir. Ve onlara z:ul-
medilmez. :Äf6'derler ki e§er do§ru söylüyorsaruz
hu vaacl ne zaman gerqeklesecek? + Allah isteme
dikge kendimden bir zaran gideremem. Ve bir ha
yrr isleyemem. Her ünmetin bir eceli valdrr. E -
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celleri gelince ne llir ,saat geg ka1rr, ne de isticat
eder. 19 De ki: ALlahrn azabr gece veya gündüz bir-
clenbire ha.strrrrsa ne yapa,r.slntz? Suqlulat azahtn
qabuk ge-tmesini ne dLVe isteller? 5F Allal:.a azalt
bastrrdrt<han s{fnra mt inenacakstntz? Cysa t<i öy-
le bir seyin olmasacailnt sanU), isticat ediyordu-
nuz. * Sonra da zalin'ltr:re ebedt aza,br tadrn dene-
cek. Ha[< etti{iniz cezaden gayrlsiyle mi cezalana
caksrnrz? & Senden .soruyorlar? O dofru mu? di-
ye, de ki: Fl'reb. Andol-cun ki gerqektir. Ve siz de
ondan kurtulamt-yacak-qrnrz? iF Zulmeden kisi 5rgr
vüzünde ne varsa sahip olsaydr kurtulmak icin
hepsini bafrslardr. Azabt görlince pisman olurlar.

Haklannda adaletle hükmoluhur. Zulme u§ramaz
lar. s Süphesiz ki göklerde ve yerde ne varsa Al-
lahrndrr Bilin ki Altahrn sözü rnuhakkak gergek-
legecektir. Ama go§u bilrnez. 's Dirilten ve öldüren
Odur" Ve hepiniz dönüp Ona varacaksrnrz * Ey i-rr-

sanlar, Rabbinizden inananlara bir öiüt, kalbleri-
nize sifa, do§ru yol ve rahmet geldi. + fle ki: AI-
lahrn lütfuvla ve rahmetiyle yalnrz buna sevinsin
ler. Bu onlann toptadrkiarr se-vlerden daha ha-
yrrhdrr. rF De ki: Allahm size verdi§i nzrklardan
bir krsmrnr heläl, bir krsmrnr haram sayrnanrza
ne dersiniz. De ki: Allah mr izin verdi size yoksa
ona iftira mr ediyorsurruz? + Allaha iftira edenler:
kryamet günü hakkrnda ne düsünüyorlarC Stiphe
Srok Allah, insanlara lütuf ve ihsanda bulunmada,
arna go§u qükür ebmez. + His bir §e girismezsin,
O'nun vahyetti§i l(ur'andan higbir äyet okrunaz-
sur se higbir ig göremezsiniz ki, Ona biz tanrk ot-
mryahm ve yerde ve gökte en ufak bir qey yoktur
ki Rabbinden gizli kalsrn, bundan daha kügüLk ve
daha büyük bir gey yoktur ki Kur'anda agrkga
tesbit editmis bulunmasrn + Bitin ki Allah dost
Iarrna ne korku ne tasa var. s Onlar inananlar ve
fenahklardan gekinenlerdir. s Onlara dünya ha-
yattnda da ahirette de müjde var. Allahm sözlerin-
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bu aqrkga bir büyü dediler. s Musa dedi kl: «Size

gerqen gelince btiyle mi dersiniz? Büyü mü bu?

Büyücüier kurtulmazlar. ;f Bizi atalartmrzdan gör-
düfümüz seyierden gevirip yeryüzüne häkim olmak
iqin mi geldiniz? Biz ikinize de inanmryoruz de-

diler. tF Ve Firavttn ciedi ki: Ne kadar usta btiyücü
varsa ga§Lnn huzurunra. '.1 Büyücüler gelince Mu-
sa «Ne atacaksan:z atrn bakalim>.' dedi. s On1ar a-
trnca Musa: <:Yzrptt-ätntz b'üyüdür>, dedi ve mut
laka Allah onu bozacak, sLiphesiz Allah fesatqt-
lann isini ciüzeltmez. tr- Atlah sucluiartn a§rrma
gitse cte .sözlerivle eercr:f;i rr1e5rflano elkanr. ,ß Fi-
ravunun kendilerini l-lir'oeläya u§rataca§tndan
korktuklarr igin Musaya kavminden ancak bir
soy inandr, baskalart inanmadr ve gercekten de
Firavunun lJelyüzhncieki mevkii yiiksekti. O asi-
lerdendi. t' Musa «Ey ka.vmim» dedi «Allaha inan-
drysanrz ve Müslimlerseniz Alla.ha güvenin.; s

Dediler ki: <<Güvendik, Rabbimiz bizi zalim top-
lulukla deneme ve bizi zalim kavimlerin fitnesi
yapma.» {' Ve lütfunla bizi käfir kavjmcten kurtar.
s Musa'ya ve kardesine, <<Kavminize Mtsrrda ban-
nacak evler yaprn, evlerinize ktble yaprn ve namaz
krhn inananlara müjde ver>) diye vahy ettik. rF

Ve Musa dedi ki: «Rabbimiz sen Firavuna ve ona
uyanlarrn iieri gclenlerine gergekten de diinya.
yar<ayrgryle ilgili ziynetier, mallar verdin. Rabbi-
miz, bu yüzden onlar halkr do§'ru yoldan qrkarma-
riadrrlar. Rabbimiz mailarrnr mahv et, oniara yurt-
lartnda seraletlei:ini göster de kalbleri srkrntrya düs
sün. Qünki onlar c acr azabr tadrnc.aya kaclar inan-
mryacaklar.» a ,{llah buyurdu ki ikinizin de dua-
larr kabul eciilmi;tir'. Siz dcIruiukta devam edin
ve cahillerin yolunrian saktnrn" {' israiloäullannr
denizden gegirdik, Firavunla askeri azgrnhkla on-
lann peslerine dtistü. Nihayet su bo§azrnt srkrp
bo(uiurken <<inandrm, gergek israilo§rullannrn
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tir s Bana emredildi ki do§ru dine yöneleyim ve
müsriklerden olmryaytm +i' Allaht btrakrp
da sana ne fayda ne zarat verecek geyle-
re tapma, bunu yaparsan muhakkak zalirn-
lerden olLr.l'sun, buyurmustur ä& Allah, sana
bir zarac verirse, onu Allehtan haska kimse gide-
remez? Ve kime hayrr etmek diterse o ihsanr
kimse reddetmez. Kullannrian -ditedifine verir. O
ba§rshyan ve rahmet edetrdir. rF De ki: «Ey insan-
lar, gercekten size Rabbinizden hak ve hakikat
gelmistir, arbrk kim do§ru yola giderse fayda.sr
kendinedir, kirn saparsa zararl. kertdinedir, klen

- sizin vekiliniz de§ilim.n a Sana vahy edilene uy
ve Alla.h hükmed-inceve kadar sabret, hükmeden-
lerin en trayrrhsr O'dur.

Qok acryan ve rahmeti hü-
' üün varhhlar:r kaplayanr Al-

lahrn adr ile.

J--{-

a Elif-läm-rä. Bu kitap ki äyetleri sa§lam kur:ulmuq
ve aqrk olarak bildiritmistir. Hikmeti gok ve her
;eyden haberi olan Altah tarafrndan indirilmis-
tir. s Ancak Allaha taltrir, ,siiphesiz ben onun ta-
rafrndan sizi uyarlp korkr-rttnah ve size müjde ver-
mek igin gönderileniui cF Rabbinizden ma§'fi-
ret dileyin sont-a O'na tövbe edin de sizi mukadder

(Meklcbdl inmistir. 12j dlßttlr.)

FI[."TD Sü-}R.ESE
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ecele kadar iyi bir surette gegindirsin ve her
ihsan sahibine, ilrsanrnrrr mükäfattnr ver,sin, a-
ma yüz gevirirseniz güphesiz ben o büyük günün
azabtna uSraroanrzdan korkarrm. l& Donüp Yataca-

§rnrz yer Allah huzurudur ve O her geye kadirdir

* Bilin ki onlar kalblerindekini gizlemek igin gö-

§üslerini kapatular, bitin ki onlar i;iimemek igin
esvaplanna bürünürler ama yine gizlediklerini de
agrkladrklannr da bilir. §üphesiz O kalblerde o-
Iaru bilendir. + Yeryüzünde hig bir mahiük y.oktur
ri nzkrnr Allah vermesin. Onlann müsakarlanm
da müstevdilerini de bilir. Her sey o sarih kitapta
vardrr. ,ß O Allah ki hanginizin daha iyi igler ya-
paca§rm, size biklirmek igin gökleri ve yeri altt
günde yaratfi. Once argr su üzerinde idi" Onlara
siz ölümden sonra tekrar dirileceksiniz dersen kä-
firler derler ki bu, apagrk bir büyüdtir 1r Utraya-
caklan. azabr belki bir zamana kadar geciktirirsek
bu geeikmeve sebep nedir derler, bilin ki onlara
aza,btn gelip cattrfl gün artrk gecikme olmaz ve
alav ettikleri musibet kendilerini kusatrr. * tn-
sana lirtfumnzdan bir sev tattrrsak da s"rnra cnu
geri ahversek süphesiz ve'.se düser ve nankör olur
s Ama ona, bir detten sonra nimet tattrrsak bütün
kötälukler benden gitti der ve .süphesiz slmarrr
övünmiye baslar. f& Sabredenler ve havu'h isler ya-
panlarsa yarhganmaya ve büyük mükäfata erer-
ler. s <<Ona bir hazine indirilseydi» veya «Yanrnda
bir d-e melek gelseydi'> clemelerine üzülerek, sana
vahy editenlerin bir krsmrnr brrakrp mr vereceksin?

Sen ancak bir uyancr ve kolkutuciusun. Allah her
§€ye vekildir + Yoksa «Kendisi uyduruyor» mu
derlerl) De ki: I{aydi, do§ru stiylüyor.sanrz ve A1-
lahtan gayri glicünüz kime yeti5rorsa go-['rirn da hep
beraber buna es bir süre rneydana gel,irin bakahm
# Ama icabetmezlerse iyi bilin ki o ar)cak Allahrn
izniyle indirilmirsbir. Ve Allahtan baqka taprla.cak
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yoruz ki düqünmen kaprlan ye &vam tabakamrz,
bize bir üstünlü§ünüzü görmüyoruz, hattä si-
zi yalancr sanryoruz ;r Nuh ey kavmlrn dedi,
ya ben Rabbimden aqrk bir iqaretle gelmi$sem ve o
kahndan bana rahmet verdiyse, ama sizler bunu
görmrivorsunuz, istemedifl'iniz halde kabul etmeniz
iqin .sizi zorlarmryrm? ,F Ey kavmim, buna karst-
hk sizden bir" mal da isternem. Ecrimi ancak Allah
verir. Ben inananlarl brrakacak da de{ilim. §üp-
hesiz ki onlal Rablerine kavusacaklar. ama görü-
vornm ki siz bilgisiz bir liavimsiniz. I Ey kavmim
ben inananlan iiovarsam bana Allahtan gayri
kim yardrm eder? 'Hic düsünmez misiniz?

Ey bir ücret istemiyorum-
Benim ecrim AlLahm nezdindedir. Ben inananlarr
uzakla.strrmam stlphesiz sönüp Allahrmza vara-
caksrnrz. Ama görüyorum ki bilgisiz bir ü,rnmetsi-
niz & Ben ümmetimi uzakla-strrrrsam, beni A]laha.
karsr kim koruyabilir? Hätä ibret almaz mlslnrz?
,F Ben size Allahrn hazineleri bendedir demiyo-
rum. Ben gizli qeyleri bilirim demiyorum, ben me-
le§im de demiyorum, sizin hakir gördüklerinizi
Allah hiq bir zamar. iyilik vermiverek de demiyo-
rum. Onlarrn kalblerinde clanr Allah eok iyi bilir.
Oyie olmasa hen. günahkärlardan oluldum s On-
tai dediter xf1bffiÄte tartr.strn. Ve mticactele ettin.
E§er cioflrulardansan tehdid etti§in gevi göster I
Nuh dedi ki: Onu Aliah ne zamalr isterse o zaman
gostet'ecektir. Siz onu de§istirer.nezsiniz lF Allahrn
dalälete sevk ettig'ine benim ö§üdum tesir etrnez.
O sizin Rabbinizdit', ve heplniz O'na döneceksiniz

ä Onu o uyduruyor nlu diyorlar? De ki: Ben uy-
duruyorsam günaht benrrrr boynuina. Iakat sizin
suglarrnrzla ben iigilen.mem + Nuha vahy edildi
ki senin ümmetinden inanrnrs ola.nlardan gayrisi
doflru yolu bulmryacak. Onlarrn ciavlanrslarr seni

ilJ
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tasAlandrrmasrn * Gözlerimizin önünde, ve bizim
emrimize gör'e gernini yap. Ve artrk bana zalimler-
den bahsetm€, onlar suda bofulacakttr t& Nu], ge-
misini yaptr. Kervminin ileri ge)enleri oradan geg-
tikge Nuhla alay ediyorlardr. O dedi ki: §imdi bi-
zim).e alay edin bakaltm. Biz de sizin alay etti§i-
niz gibi sizinle eglenecegiz, o zan:ar1 isin farkrna
varacaksrnrz s Rezil edici cezamn ve sürek'li az,a-
brn kime mukadder oldu§unu görece§iz + Gemiye
bindi. Emrimiz iizerine ve -sular ates gibi kaynama-
ya basladr. Buyurduk ki her varhktan biler qift
ve ailendeir evvelce länete u§rama,mrs olan-
larr ve jnananl?-1rr brndir. Ama buna pek azlarr
inanryordu iF Nuh dedi ki: Binin gemiye, Allahrn
iznile yola t-rkrn ve kaiava glkrn. Muhakkak ki
Rabbim esirgeyen.ve acrvandrr {' Ve onlarla btrljk-
te da[lar g;ibi dalgalax]]t araslndan yoi a,ityorlar-
dr. Nuh kenarda duran ofluna dedi ki: Evlädrm,
bizimle beraber gel kälirlerden olma + O§lan dedi
ki: Beni sulardan koruya,cak bir daflrn tepesine
grkara§rn:. Nuh dedi ki: Bu gün Allahrn inayet
ettiklerinden gayri kinrse korunacal< de§ildir. Der-
ken bir dalga geldi ve o§larrr bog'du * Biz burrur-
duk ki: Ey arz suyunu em, ev gök ya§murunu dur-
dur. Ve böylece su azaldr, ve emir yerine geldi. ve
gemi Cudi daprnda durriu. A'llah zalimler def ol-
sun buyurc{u rF \Tuh, Fl,abhim dedi o§Ium a,ileme
mensubdur. Se;rin vaadin iraktrr. Sen häkimlelin
en adilisilr + Allah buyurdu: Er7 Nuh, o§lun aile-
ne tnensuh de§ilrii. Onun davranisr hayrrh bjr clav-
ranrs de§ildi. trilemiyecepin sevleri ba,na solma.

Sen o delilerden olma lF ]rTuh dedi ki: Rabbjm bile-
miyecefim -qevi sa,na sornraktan sana srg=,rnrrrm.

Beni yat'ltga,tnaz ve actn)azsatl mahvolanlaluan
olulurn + Al.lah buyultlu. Ey Nuh, selänrrnrrzla ve

inayetimizle ve yanlnda kiulunarrlann bil krsmry-
le atza in. Bazrlalrnr burada alaloyacagiz. ve

-160-



bemen aer azabimrz,a earptrraca§tz + Bu gizli hik-
raetlelden biri.siclir. Sana vahy etti§imizi önceden.
ne sen, ne iimrlretin biliyoi'du. Sebat et, hayrrh akr-
bet Allahtan korkanlaradu * Ve Ad kavmine de
karde;i Flud'u göncicrmi;tik o derniqti ki: Ey kav-
mim, Allaha tapln ondan baska taprlacak yok-
Siz iftilacrdan ba;ka birgey de§ilsiniz s Ey kav-
nrrm, buna'l<ar.srlrk sizden bir miikäfat da istemi-
yolunr. Benim rnukäfatrmr beni yaratan verir. Hä-
lä rliisiLrimez rltisit'ttz? a Ey kavmim, Rabbinizden
ba.glqlanrr.ta dileyin de sonra O'na tövbe edin l-<i size
gök Len bol bol yapmrrr ya§drrsrn. Kuvrzr.tinize
kuvvet katsrn. Suqlu cllarak ondan yüz gevirr.neyin

lF Kavrli cledi ki:.Ey Hud sen bize agrk bir delil
gt-rstenniyolsurt Biz cle senin sözürre uyup Tanrr-
larlrrrrzr brrakinay.rz lF Sana inarranlardan de§iliz
Bazt l,anrtlatrrntz, .qeni fena halde qarpmts. Biz
baqka birsey ie-rrreylz. Hud dedi ki: Muhakkak ki
ben Allahr tailk tutmadayrrn. Siz de tanrk olun. -

Ben sizin es kcstu[ttnuz qeyierden uza§rrn cp Alla-
lu buakryol'surluz da tapttklarlr-llzr ona es ko-suyor-
sunuz. Ben oirlarclan uza§rm. Haydi isterseniz
lrepirriz bana Luza.l< kururt ve bana göz agttrmaymf
§üphesiz ki ben Rabbim ve sizin Rabbiniz olan
A.llaha guvendim. Yeryüzünde yürür higbir mah-
lfrk yokl,ur ki A}lah onu saglarrndan tutma.srn.
.§iiphesiz ki Rabbim do§ru yolu ister + Eäer on-
t1a,n yäz gevirirseaiz bilin ki sile neyi bildirmek
üzere gdnclerilrni;sem onu bildirdim. Eabbim
sizin yerinize sizden gayri bir top)ulup'u gegirecek
./e siz ona h'iqbir' .sey yapamryacaksrnrz. §üphesiz
ki O her Seyi koruyandrr jß Entrimiz gelince Hud'u
ve ontrnJa beraber inanmrs olanlarr rahmetimizle
kurl,ardrk, Ve r»tlarr a§rr L-rir azapLan haläs ettik
+ I»te .Arl kavrni Rablarrnrn lsaretlerini bile bile
inkär etl,rler. I'cygarnberlei'ine ka:;r geldiler ve
inatgt ve zullayrcr olan heikese (dinin o r,raglur
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düsmanlarrna) uydular li Onun icin bu dünyada
ahirette de länete u§ratrtdrlar (bu dünyada länete
u§rayacaklar). Bilin ki Ad kavmi Rabterini inkär
ettiler. (Onun igin Hud'un kavmi, Ad'dan uzak
durun) * Semud kavmine de kardeqleri Salih'i
g'önderdik o dedi ki ey kavmim, yalnrz Altaha kul-
luk eclin ondan gayn tapaca§,rnrz yok. Sizi o top-
raktan varattr ve dtinyayt imara memur etti. On-
dan bairslanma dileyin ve sonra O'na tövbe edin.
Süphesiz ki Rabbim r7akrndrr ve dualan kabul e-
dendir s Kavmi dedi ki: Ey Salih, sen bundan ön-
ce ümitler besledi§imiz birisi idin. Simdi ise ata-
lanmrzrn taptrklan seylere bizim tapmamrzr ön-
lemek mi istivorsun? Biz ise senin tlizi dävet et-
ti§in se'r hakkrnda sr-iphe igindeviz ve (onu bir
-sanrk gihi görüvoruz) tF Salih dedi ki: Ev kavmim,
ya ben Rabbimden acrk bir delille gelmissem ve o
ba.na rahmetini vermisse. Ona isvan edersem, Al-
laha karsr bana kirn yardrm edebilir? Ve siz be-
nim feläketimden baska birsey istemiyorsunuz

# Ey kavmim, igte gu Allahrn yarattt§r di-si deve
size lrir iearettir. Brrakrn onu da Allahm dürrya-
srnda yiyip gezsin. Ona köbülükle dokunmayrn.
Yoksa basrnrza pek yakmda bir azap gelir + Ve on-
lar disi deveyi i<estilL-r. Bunun üzerine Salih dedi
ki: Yurdunuzda üg gun daha kalabilirsiniz. Bu ya-
lanlzuramryacak bir haberdir qF Vakta ki emrimiz
geld.i Salih'i ve bnunla birlikte inananlarr rah-
metimiz eseri olarak necata ulaqtrrdrk ve o günii,n
horlu{undan kurtalcirk. Süphe.siz ki Allah kudret-
li ve aztz clandrr + Vr. bir sayha (Cok -siddetli bir
ses )o zulmedenleri penqesine ahverdi. Ve ertesi
sabah ooylu boyunca uzanmrs ölü bulundular *
Sanl<i hic yasamamrs ve oturmamrs gibi otdular.
Bilin ki Semud kavnri Rablanna kalsr küfre düg-
tüler" Sernud kavminden uzak durun rF Elqilerimiz
Ibrahim'e müjde ile gelerek seläm sana dediler.
O da: Seläun size dedi. Ve o hemen önlerine ktzay
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mr.s bir b,tza.üt koydu * Onlann yeme§e eI uzat-
rna,drklannr görlince düsmanca tutumlannr an-
ladt ve iqine bir korku dü.-stü. Onlar dediler ki:
l{orkma, biz Ltrt kavmine gönderildik s Kansr
ayakta sevinlincrcn g,ü1n-rel,teydi ki ona Ishak'r ve
ishak'rn ardurdatr Yakub'u nrüjdeledik rF O dedi ki:
Eyvah, ben tri do§uraca$rm? Ben bir kocakanyrm
kocam da gegkin ihtiyar bir mucize vaki olmasr lä-
zrm * Onlal dediler ki: Allahrn takdirure mi fasryor
sun tF Ey ev haikt, Allahtn rahmeti ve bereketi
üzerinize olsur:. O süphesiz övlilmeye läyü ve ih-
sanr genis olanrhr + Ibrahim kcrrkudan kendini
toplayrp besat'et haberini abnca LUT kavmi hak-
krnda bizimie mücadeleSre eiristi * qünki Ibratrim
pek yunusak huylu idi. Ve kendini tan-ramiyle
Ailaha vermisti + Dediler ki: Ey Ibrahim bunlar-
dan yüz gevir. Süphesiz ki Rabbjnin emri gelip
gatmrqtrr. Ve onlar ka4rnamryacaklan bir cez,aya
ufrayaeaklar<irr * Elcilerimiz Lut kavmine gelin-
ce ].a,vim tasaya düstü iglerine bir korku girdi, gö-
nülleri daraldr ve bu pek qetin hir gün dediler

{. Kavmi ko,,sa kosa onun yalxna geldiler. Onlar
önceden de kötü isler yaparlaldr. Lut: Ey kavmim,
dedi iste krzlanm onlar sizin igin daha temiz ar
tü Altahtan korkun da benim misafirlerime ha-
karet ederek beni utandrrmayrn. Iqinizde akh ba
.smda kimse yok mu? 4F Onlar dediler ki: Sen de
bilirsin ki krziarrnda hig gözümüz yok. Arzu et-
tl$imiz seyi sen qok iyi biiirsin l& Lut dedi ki: Ah
size karqr koyma,pa gücürn yetse5rdi yahut da guq-
lü bir asiretim olsavdr da ona sr§msaydrm + Me-
lekler d,ediler ki: Ev Lut stiphesiz ki hiz Rabbinin
elcileriyiz. Bu a.damlar senin vanrna gelmiyeeekler
sen gece karanlt§t basrnca ailenle beraber yola düs
I-riq biriniz arkairrza baknrayrn. YaIntz karrnr gö-
türfe o da onlaun ufrayaca§r azaba u(rayacak.
Süphesiz ki azabrn mukadcler zamanr sabah vakti-
dir. Sabiah yakrn de§il midir? + Emrimizin icrasr
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zar.rranl gelince o, §ehirlerin al.tmr üstüne getirdik.
Ve onlann kafalartna krzarrnrs topraktan taslan
(cehennem tasr) yaämur gibi yafidrrdrk + O ta§-
lar baqlanna inecekleri sahtslar igin hazrrlan,mrs-
tr. Ve orasr (Mekke) zalimlerin bulundu§u yerden
uzak de[ildi re Medyen halkrna da kardesleri §ua-
yib'i göndermistik o kavrnirre demisti ki: Altaha
taprn ondan baska taprlaeak vok. Ötgtiyü tartrvl
eksik tutmayrn" Ben etraflnrzda hayrr görüyorum
ve korkuvorum ki siz"r krir gün aza,r? kusatrrrermesi.n

a Ey kavrniln Ötguyü, tarl;ryr clogru L<ullanrn halkrn
mahnr elinden alma-vin ve yeryLizünde b,ozguricu-
luk etmeye ugrasmayrn & Tnanantardan iseni.z bi-
lin ki heläl olalak kazandr§rnrz sey -qize dalra ha-
yrrhdrr. Ben sizin koruyurcunuz defitim. (Sug isler-
seniz, ben sizi koruyamam) iF Onlar dediler ki: Ey
§uavib, ktldr§rn ilamaz mr bizi abala.nmrzrn tap-
trklarrndan vazgegirmeye emrediyor? Ve mallarr-
mrza da dliedi§'imiz gibi sahip olma.rntza mäni ol
mak istiyorsun? Oysa ki sen ylrrnusak huylu ve
olgun bir aclamsrn rF Suayib ey karrmim, dedi: Ya
ben Rabbimden acrk bir delitte gelnri,ssem ya o ba-
na kendi lütfundan hayrrh uzk ihsan etmisse.
Istivor mllsunuz ki sizi nehyefbigim .seye kendim
aykrn mr hareket edeyim. Ben gücümü.n yebiig*i
kadar .sizi isläh etnlek isbi.yorum" IJasan aneak Al-
lalrtan gelir. Ben ona d.ayanrrrrn \re ona Jrönel-
ditn "Y' Ey ka,vmim, bana karst olan husumetiniz
vüzltnden Nuh'un, FIud'un ve Salihirr kavirnlerinin
basrna gelmis olan cezalan tisl,ünüze qekrneyin. Siz
Lut'un kavminden (ahläkr bakrrurn-dan) pek uzak
defilsiniz a C)nun icin Allahrnrzda.n af diletrin.
Sonra, da tövbe edin Ona. Muha.kkak [<i Alla.tum
merha,m.etlid"ir ve sevgi ile doludr-lr s Karrmi ey
Sualrih decliler sözlerinin qofuntL antamryorrtz \re
a,r'anrr.zcla seni zaylf görii\ro1'r,-2. E{er kabilen cl-
nrasraydr ^seni taslardrk. Sen bizce a'ziz Ce§ilsin
'\' .§tra],ib ey kavmim, dedi, Ailem si.zce Allahtan
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daha rnr krymetli, Allahr briyle bir kenara mr atmak
lstiyor.sunuz? Süphe yok ki Ra,bbim bütün yap-
trklarrnrzr bilendir s Ey kavmim, nasrt biliyorsa-
ntz öyle yaprn. Ben de ödevimi yerine getirece-
§im. O zelil edici azab geldi§i gLin yalancrnrn kim
oldu§unu hemen anlayacak.srnrz. Bekleyin ben de
sizin gibi bekliyomm s Emrimiz gelince Suayitr'i ve
onunla beraber inanmrs olanlan rahmetimizle kur-
l,ardrk. Zulm edcnleri ise bir savha' onlarr yere
serdi. Ve ertesi sabah onlan evlerinde uzanmrs ölü
huldular {' Sanki evlerinde hiS oturm-a.mrsl,a.rdr."
l4edyen helkr da Semud halkl gibi mahvolup gitti
+ §üphesiz ki biz Musa'yr delillerimizle ve apikär
bir kudretle göndermistik rF Firavuna ve kavrninin
ileri gelenlerine göndermigbik atna onlar firavunun
buyru§una uyclular. Oysa ki firavunun buyru§u
hak de§ildi. 1Do§ru yolu göstermiyordu) s O krya-
nret günü de kavminin önüne düsecektir. ve on-
lan atese götürecektir. Ne kötü gidistir o a Bu
dünyada iänete u§radrlar, krya,met g'linü de u§ra-
yaeaklar. Bu ne kötü akrbettir s Bunlar birkaqr
hälä duran ve bazilarl da gayrr gibi cignenmis olan
qehirlere ait hikä5relerdir a Bia onlara zulmetnre-
dik. Oniar kendi nefislerine zulmettiter. Rabbinin
emri get^di§'inde onu brrakrp kulluk etbikleri Lenn-
larr kendilerine bir fayda vermedi, ve feläketlerini
arttrrmadan baska bir ise yaram-ad.r re iste Rab-
bin zalirn .sehirleri böyle ahverir. Ve muhakkak
ki acr ve giddetti bir tarzda ahrrerir. a Mulral<ka,k
ki ltunda ahiret azabtndan korkatrlar igin bir isa-
ret var. O gün blitün insanlarrn tcplanacagr blt
gündür. Ve belatlann verilece§i bir grindür rF O
günü ancak krsa bir müddet geciktiriliz. s O giin
trigbir kimse Rahbinin izni oLna.ksizrrr konuslrnaz
insanlardan kötüier ve iyiler vardrr tF I(ötü- olan-
lar muhakkak ate.stedir. Atcsin icinde soluk alrp
verir'ler I Rabbin bapka türlü inurad etmezse gi)k-
ler ve yeryüzü durdukga cehennemde ebedi kalr-
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iar. Ve muhakkak ki Rabbin diledi§ini yapandrr
s Ama iyi insartlar Rabbin bagka lürlü muracl
etmezse yerler ve gök mevcut oldukga cen-nette
ebedi ka,ltrlar'. Ve hesapsrz nimetlere nail olurlar
tt Onun igin oirlarrn taptrxlan hakltrnda süpheye
düsme. Onlar at,alarrnrn taptlklanna tapryorlar.
i3rmun kargihfinr taln olarali yapaca§rz cF .I"{Lrhak-
kak ki biz Musa'-va tia kitap vermistik. Onun hak-
krnda ihtiläfa dusrntislerdi. Rabbinin takcliri ol-
masaydr goktan haklarrnda hiiküm verilir is bit-
mis olurdu onlar --süphesiz derin bir süphe ve te-
reddüt icinde kalmrslardrr s Süphesiz Rabbin on-
Iann yaptrklan seylere tam hir kar;ilrk verecek-
tir. Ve muhakkak ki onlann
yaptrklarlnl tam amen bilmek-
tedir + Sana emir ohrndu§u gibi do§.ru yolu tut,
yanrnda onlar da tövbe etsinler, isyana düsmeyin.
Qihkü o yaptrklalrnrzr görendir + Zulum edenlere
me:!i,il etmevin. Yoksa ates azabrna u§rarsrnv. Al-
lahtan gayn dostunuz voktur. Sonra yardrm da
görerr,ezsiniz lF Gündüzün ve gecenin erken saatle-
rinde namaz krl Muhakkak ki ivilikler kötülük-
leri giderir. Bu. i1,i düsünenlere bir öfüttür s Sab-
ret. Allah. ivilik vapanlann mtikäfatlnr zavi elmez
+ Sizden önceki devirlerde halkr fesattan vazgegir-
meye gah,san faziletli insanlar yok- muydu? Za-
limler ise kendi heveslerine ba§landrlar ve suglu
oldular + Ra.hbin o sehirlerin halkrnr iyi insanlar
ols,alardr zulum ile heläk et,mezdi + Rabbin dile-
seydi bütün insanlarr tek ümmet haline getirirdi.
Äma onlar aralarrnda u\rusma,zliäa ciü.smekten
kurtu)amazlar tF Ancak Rabbinin acrdrsr kimseler
müstesna. Ve onlan bunrur icin halketmistir. eün-kü Rabbinin (cehennemi insan ve cinlerie dottlu-
raca['rm) sözü yerine .s.elecektir tF Sana peygam-
berler hakl«nda a»lattr§rmrz =§€ylerjn hepsini
scnin kalbini kuvvetiendirmek ve inananlara ha-
kikati ve ihtan bildinnen igin anlattrk. rß Ama
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bin, yaptrfrnrz ;eylerden gafil defiidir.

1a Elif-läm-rä. Bunlar herseyi vazrh olarak bildi-
r:en kitabrn äyetleridir s Onu (arapqa Kur'anr)
anlamanrz igin indirdik I Sana Kur'anrn vahy et-

ti§imiz bu süresiY erin anla-
taca§rz. Sen cle e hik enler-
dendin s Hani bir Yus Baba'
dedi. Ben (rüvamda) onbir 5rrldrzla giines ve ayr

bana secde eder gördlim s Babasr, o§tum, dedi:

Rüyanr kardeslerine antratma ki sana bir tuzak
kuramasrnlar. I\{uhakkak ki 'selrtan insamn agtkqa

düsmanrdrr s Rab'r-;in seni seqkin krlacak ve sana

rüyalan tabir etme kabiliyebini verecek. Ve eski

atalann ibrahirn'c ve ishak'a yaptr§r gibi sana

ve Yakup soyuna da nimctlerini ihsan edecek'

12 nci SURE

Qok acryan ve rahmeti bü-
tün varhklan kaPlayan Al-
lahrn adr ile.

YUSUF'SÜRESI
(Mekke'de inmistir. 111 äyettir.)
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Rabbin bilgisi ve hikmeti gok olandrr + Muhakkak
ki Yusuf ve karc'le,llerine ait hikäyede arlyan)ar
igin äyetler' (isaretler) vardrr tF O zamanlar onlar
demigti ki Yusuf'Ia kardegini trabamrz d:aha fazla
seviycr. Biz ise daha kalaba,)l[iz. Gergek, baba-
mrz agtk trir hakslzl:k yaplyor S Yusuf'u öldtirijn
veya onu örzle bir yere atrn ki babanrz göremesin.
§onra ttivbe eder, yine iyi insanlar olursunttz lF

iglerinden birisi demiqti ki: Yusuf'u öldürmeyin.
Bari bir kuyuya atrn da gelip gegenlerden birh onu
bulup alsrn tF Otrla,r dediier ki: Baba, bize Yu-
suf'u neden emnivet etnr-.rlyorsun. §üphesiz biz ona
ö[i!t verenleriz & Yartn onu bizimle yolla da yiyip
igsin, oynayrp gezsin. Biz onu mutlaka l<oi:ulttz-

+ Yakup dedi ki; Onu grittiriir gidersettiz ben üzü-
lürüm ve kolkar'tm ki onu ihmal edersiiriz de
kurt yer + Dediler ki: Eiz bö.yle güglü bir topltriuk
iken onu (Yusut'u) kurt yerse bize yazlk)ar ollun
+ Nihayet onu göl,üriii: kuyuya atrnaya hep bir-
likte karar verdikleri zamayt, ohlar farklnda o1-
makstzrn, Yusuf'a ,su yaptrklarlnr haber verecek-
sin diye vahy ettik l& Ak-sam olunca- a§hya a,§Jrya
babalayrnrn yallrna geldiler iF Dediler ki: Baba,
birbirimizle ko,,su yan.sr yaplycr^duk, Yusnf,u - da
eqyalarrmrzrn bagrrilzr brrakmritrk. bir kurt gelip
onu pargalamrs. Biz sana dosru söylüyoruz ama,
sen yine inannrazsin tijze i& r:nr ispat
igin gömlelini {Yusuf'un) kana getir.inis-
lerdi, Yakup dedi kl: Nelislerlriz -.ize yapt:Ernrz
isi iyi ve kolay g;östelmis olacak atr-ra. ben a,nlattrk-
Iarrnrza kar;r ürrril,le säbrr ve tahammül gästeri-
rim ve Allahtan varclrm dilerjm $ Derisen bir r7o1-
eu kalilesi srr alntak iizere kuvuVa birjni vollamrs-
tr. O da korra,srnr kuyuya salrnca miiLide cliye l:a!,rr -
dI, burada bir genq rzar" Onu (yusuf,u) rjrtkardrlar
ve satmak üzere saldarirlar. Alla,hsa yaptrktarrnr
biliyordu ;t Ve onu hasis blr:kag ilirhem karsrhflrr:-
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da sattrlar. Qünkü onun gerqek de§'erini bilmi5oor-
'Lardr s Mrsrr halkrndan olup onu (Yusuf'u) satln a-

Ian kisi karrsrna <<buna iyi davran, bize faydasr
dokunacagrnr umänm. istersen onu evlät da edi-
niriz» demisti. iste biz böylece Yusuf'u Mrsrr
da yerlestirdik ve ona rüya yorlnasrnl öfrebtik.

Allah islerinde, daima üstünclür, arna halkur gofiu 
"

bunu bitmez a o olgunluk Eatlna val'rnca, ona
kudret ve bilgi verdik. Biz iyilik edenleri i,ste böy-
le mükäfatlandrrrnz s Evrnd.e hulundufu kadrn
onu yata§rna almak istedi ve kaprtarr kapayarak:
«ha,ydi gel', dedi., Ama Yusuf dedi ki: Atla.h beni
bundan esirgesin- Kocan, efenclimdir, bana bu ka-
dar iyi bir yuva ihsan etti. stiphe yok ki za.limler
asla kurtulusa -ormezler s Kadrn onunla yatma[n
iyice kurmustu ve e§er Yusut Rabbinin igaretini
görmeser,-di. o da Szold-an Crkardr,. Iste biz onu gü-
nahtan ve rezaLetten böyle ilyrrdlk. Qünki o bizim
bemiz kaibli kullarrinrzdandr ri Derken ikisi de ka-
ptya do§ru kostular, kadrn Yusui'un gömLefini
arkaCan bo3rclan brrva yrrbm.rstr ki tam bu srrada
kadrnrn kocasrna kaprnrn önünde rastladrlar. Ka-
drn kocaslna dedi ki: Kanna kötiiltik etmek iste-
yenin cezasl zindana atrlmaktan ve acl bit azaba

u§raLrlmaktan baska ne olabilir? s Yusuf , zinayr
arzu eden odur, dedi. Kadrnrn yakrnlanndan biri
tanrkltk ederek decii ki: E['er Yusuf'un gömlefi ön
taraftatr yrrtrtmrssa Yusuf yaLan söylemekiedir,
kadtn do§ru söylüyor {' EEer sömlek arka tarafin-
dan yrrtrlmrssa kadin ya.lan söyttiiror. Ve Yusuf
do§ru söylüyor' 'Y' Kocasr Yus'-il'un gömle§ini ar-
ka taraftan yrrtrlmr,s gör'r-ince kaustna: Bu .senin
bir hilendir" Cünlsi sizin (l<at]-rnlarin; desisesi qok-
tur s Ey Yirsuf, sen bu isi buak arbrk, ey kadrn sen
suglaunrn affrni dile. Qünki sen sug isleyenlerden
oldun s Sehirdeki kadrnl-ar dediler lii: Azizii: ka-
rrsr köIes.i.yle yaLmak istemis. selivcb kalbini kar-rla-
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mrs görüyoruz ki o aqrk bir saprkhktadtr a Kadrn
bu dedikodularr duyunca -onlarr yeme§e qaglrdr.
I{er birine birer brgak verdi ve Yusuf'a «gel sunla-
ra görün» dedi. Kadrnlar onu görünce meyve ye-
rine ellerini ktr.stiler ve <<ha-"a, bu insan de[il olsa
olsa aziz bir melektir» ded-iler lF Kadrn da iste dedi
beni krnayrp clurdu§'unuz budur, ben onunla yat-
mak istedim de o namlrsrrnu korudu, kötiilü§e
sapmadr. Arria ernredileni yapmazsa onu zindana
attuaca§rm ve zelil olanlara kattlacak s Yusuf
«Rabbim» decii. «Bence zindan bunlarrn talep ettik-
leri geyden daha haytrh. Bunlann hilelerini ben-
den uzaklastrrmazsan belki c,nlara meyleder ve ca-
hillelden olurum.» 'ts Rabbi de onun duasrnr ka-
bul etti ve kadtnlar-rn de.siselerini defetti. §üphe-
siz ki Allah duyan ve bilendir tF Sonra sugsuz ol-
du§una dair bircok deliller görmekle beraber yi-
ne de bir müddet zindana atrlrnasrnr uygun gör-
düler + Onunla birlikte zindana iki geng daha gir-
mi-sti. Bunlalclan biri ben dedi. «Rüyamda sarap
yapmak igin üzüm srktr§unr gordüm». Obür geng
de «ben>> dedi «rüvamda g;ördüm, basrmda ekmek
väl'fi)rr-, kuslar gelip ba;rmdaki o ekme§i yiyormus>>
Bu rüyalarr bize yor dediler, günki biz seni iyilik
edenlerden görüyoruz» {. Yusuf dedi ki size rrzk
ol.arak hic bir Venrek gelmez ki onu ben önceden
haber vermeyeyim. Bu da Rabbimin bana ö§ret-
tiklerinden. I\{uhakkak ki ben Allaha inanmayan
ve ahireti inkär eden kavmin dinini terk ettim
+ Ve atalarrrn ibrahim, ishak, ve yakup,un dinine
ba§Iandrm. Hig bir seyi Allaha es tutmamrua'im-
kän yok, bu da bize ve halka Allahrn bir ihsanrdrr.
Ama qo§u sükret,rnez + Ey benim iki zindan arka-
dasrm, müteaddit tanrtlar mr yc'ksa tek ve kud-
retli bir Allah rm daha hayrrh? Daha dosru ve
hayrrhdrr + Sizin ondan bagka taptrsrnrz ;eyler
ancak kendinizin ve atalarrruzin uydurup adlan-
cltrdr§r seylerden ibareltir. Allah onlann tanrrh-
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g"rna dair hiq bir delil indirmemi.,stir. Hüküm, att-
cak Allahrndrr. Ve ancak ona kuliuk etmeuizi em-
retmistir. iste do§ru din de b'.rdur. Ama go§u bu-
au bihnez. a Ey benim iki zindan arkadasrm, si-
zin biriniz tekrar efendisine icki su:racak, ama ö-
btrrünirz asrlacak ve kusiar basutt didikieyip yi-
yecekler. Iqte ashnr anlamak isteCi§iniz sey böyle
takdir edilmistir tF Ve kulbu-laca§'rnr söyledigine
beni efendinin yanrna ai anlat dedi. Ama seytan
efendisine bunu a.nlatmayr unrrtturdu ve (Yusuf)
ilaha bu ytizden cok yrllar zinda.nda kaldr {a Hü-
kümdar (Mrsrrl dedi ki: Rülramda rTedi zayrf ine-
{in yedi semiz inefi yiyio yuttu§unu gördtim. Bir
'Ie yesil basakla vedi kurumus basak gördiim. Ey
'rähinter rüya tabirini bilivorsanrz bü rüvamr yo-
run bakahm s Or-rlar bu karma kansrk bir düs de-
liler. Ve biz riya yormayr bilmeyiz + O iki adam-
lan biri olan ve zindandan kurtulmus olan adam,
qok zavran sonra hatrrlayrp ben bu rüyayr yora-
rrm, beni ona gönderin, dedi s Ey Yusuf, ey gok
Co§ru adam, yedi semiz ine§i yiyip yr"rtan, yedi
zapf inek ve yedi yesil ve yedi kuru baqak ne ma-
naya gelir? Bunu vot bize de onl,ara varrp anla-
i;ayrm ki bilsinler' 't Yusuf dedi ki: Yedi yrl ahs-
i,t§rntz gibi ekip biqin. Ürunlei'in pek azrnr yiyin
co§'unu saklayr.n sF Bu yedi yrlctran sonra yedi ku-
lak yrl gelecek o yrlla.rda da önceden birikbirdifini-
,.i az bir krsmrnr saklayarak yiyin +, Ondan sonra
bir yrl gelecek, halk ya§mura kavusacak. Bol bot
ya§'mur yafiacak. Ve üzümleri srkacak rF Hüküm-
d-ar: <<O adamr bana getirin» dedi. Gönderilen a-
dam gelince (Yusuf) <<dön efendino dedi. Ellerini
kesen kadrnlann zorlarr neydi bir sor ona? §üphe-
siz ki Rabbim onlarrn hilesini bilir + Hükümdar o
kadmlara Yusuf'a yaklasmak istedi§iniz zaman
ne haldeydiniz? dedi. Aflah igin dediler onun bir
fenalr§'rnr görmedik. Itzizin karrst da dedi ki hak
meydana grktr ona yaklaqmak isteyen bendim ve
strphesiz o dqErulardandr .t- Yusuf dedi ki: Bu da
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hükümdarrn keodisi yokken ona bir hainlik yap-
rnadr§rmr bilmesi igindi. Süphesiz ki Allah hainle-
rin hilelerine loanqart sa§lamaz + Ve ben kendimi
hiq kötülükte bulunmaz diye temize glkaramam
anrak Rabbim acrrsa kötiilük yapmaktan kurtu-
lurum. Rabnim ba§r,slavan ve acryandtr :i Hüküm-
clar onu hrtzun:rna getirin de dedi kendi yakrnim
yapayrm. Yusuf'la konu.sunca, gergekten dedi:

Senin mevkiin bar:a ntuterrret olmaktrr + Yusuf de-
di ki: Beni ülkenin }razineleritre 4ambarlartna)
memur et. §i,lphestz ben onlarr iyi korurutl ve iqi-
nri bilirim + iste Yusuf'a (Mrsrr'da; hräylece bir
meyki verdik. Nerede jsterse dliedi§i gibi konak-
lardr. Kin:e dilersek rahmetimizi ona nasib ederiz
ve iyilerin nrrikäfatmi zail etmeyiz ;& Ahiret ecri ise
inanan ve gekinenler igin daha haytrhdrr {F Yu-
suf'un kardesleri geldiler, onr:n yanrna girdiler.
Yusuf onlau tanld:" onlar Yusufu tanryarnadi-
lan * Zaleire hazrrJanrnca ortlara: Baba bir karde-
ryinizi getirin bana dedj. Görmüyor musunuz ki si
ze bol hububat verdim. Ve ben pek misafirseverim
+ nEer onunla birlikte gelmezseniz benden bir
.kile bile birsey a,lantazslnrz" Btrraya yakla,smayrn
artrk rF Dediler ki: Babas;ndan izin almrya gah
:srrrz. Herhalde lrir seyler yapallz :t Yusuf me-
murlanna ikram görstinler de tekrar gelsinter clive
zahire parasrnr yüklerinin igine koyun diye emir
verdi iF Dönüp habalarma vardrklarrnda: Eaba,
dediler bize artrk zahire verilmiyecek, kardesimizi
de bizimle gönder de zahire alahm. biz onu mu-
hakkak I<i iyi koruruz lF Yakup; bundan önce deili
kardesinizi enranet etti§im gibi mi edeyim? Anra
5üphcsiz ki Äilah Jroruyrrcularrn en hayrrhsrdrr,

-772-

})*)f Xlr+)lti:t*:Xlbl9i9a§,e*iF)



Daha tazla zahire altrrz- Zaten bu kadar bize yet-
miyecek + yakup dedi ki: tr,traltnrr- kusatrlmad:k-
qa onu mutlaka geri getirece§inize dair Allakr adura
and igmezseniz imkänr yok onu sizinle gönder-
mem. Scizlerinize de Allah tanlk olsun * Ogul-
lanm, (qehre) hepiniz aynr kaprdan girmeyin. Ay-
n ayrr kaprlardan girin ama yine de Allahm tak-
dir etti§i hiq birrseyi önliyemem ben. Hüküm AlIa-
hrndrr. Ben O'na dayandrm, dayananlar da O'na
dayanmah s Babalarrnrn emri veghile Mtsrr'a gir-
diler ama bu AIIahrn takdirinden higbir sey degry
tilemedi. Ancak- Ya,kup'un diledi§i yerine geldi.

§üphesiz ki Yakup kendisine ö§retti§imiz bir bil-
giye sahipti. Ama halkrn go[u {bunu) bilmez s
Yusuf'un yanrna girdrkleri zau)an o kardegini ya-
mna gekti ve ben senin kardeqinim, dedi. Onlann
haleketlerine üzülme + Yükleri hazrrlanrnca ser-
bet barda§rnr kardesinin yüküntin igine koydurdu
sonra da ey kafile, siz hrrsrzsrnrz diye bir tetläl ba-
flrttr ri Ya]iubun o§ullan, onlara dönerek neyiniz
kayrp? dediler rF Hükümdarrn serbet barda§r ka-
yrp, bulup getirene bir deve yükü zahire verilecek.
Ben de buna kefilim dediler + Onlar güprhesia Li
dediler biz yeryüzünde fesat grkarmak igin gelme-
dik buraya. Ve biz hrrsrz de§iliz, bunu biliyorsu-
nuz s Onlara yalan söylüyorsanrz ce?a l:tz nedir?
rlediler s Kimin yükünde grkarsa o, mahil galdlEr
arlarnrn kölesi olur. Biz zalimleri bäyle cezalanü-
tt.nz $ Yusuf karde-sinin yükünden önce ötekilerin
yühJerini ara;trrdr sonra da kayrp barda§r karde-
sinin yükünde buldu. Biz Yusuf'a btiyle bir terti@
bulunmasrnr emrettik. Yoksa Allah dilemedikge
hükümdann dinince kardeqini esir alamazdr. Bia
dile§imizin clerecelerini yükseltiriz. Her ilim ga-
hibinin üstünde bir bilgim vardrr + Bu hrrsrzhk
ettiyse dediler önce de bir kardesi hrrsrzhk etrrt§_ti.
Yusuf bunu onlaldan gizledi ve kendi kendine de-
di ki sizin durumunuz daha kötü. Anlatir§r»z ;eyi
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Ailah d-aha iyi bilir :F Dediler ki: Ey aziz, onun iJt-

tiyar Lrir babast var, yerine bizim bil'imizi al. Görü-
yoruz ki sen iyilik e,Jenlerdensirr lF (Yusttf) ma-
hmrzr l<imrle bulduysak biz onu kcile yaparrz. Ba-s-

kasrnr tutup köle yapmalitan Allaha sr§rnrnm.
Yoksa zalimlerden ciuritttt a Oncian tamamiyie ü-
mitlerrni kesince gizlirle konusup c:ekildiier" Büyük
kardeslerr dedi ki: Eiliniyor musunuz, babamtz siz-
den Allah baqrna anci aldr. Daha önce de Yusuf'a
karsr vazifenizde ne kad.ar kusur ettiniz babam
izin verinceye kadar veya Allah hakkrnda bir hü-
küm verinceye kadar ben buradatr ayrrlmayaca-
§rm. Allah htikmedenlerin hayrrltstdrr s Babanrza
gidin ve d.eyin ki: Baba, o§lun hrrsrzhk etti. Biz
ancak brldifimizi söyliyerek tanrkhk ettil<, gaibi
zaten hilemeyiz s fciarte bulundufumuz sehir hal-
krna da srrr, bizimle getren kervan halkma da" Süp-
hesiz do{ru sövlüvoru-z I Yakup nefisleriniz yaptt-
§rnrz isi güzel ve kolav göstermis olabilir. Ama. ben
iyi darranrr ve sabrerl.erim. Umaum ki Allah beni
hepsine birden kavusturur. Muhakkak ki Allah

hergeyi bilendir ve hikmet sahihidir + Ve Qocukla-
nnd-an vtiz qevirdi ve: «Ey beni tiikenmez tasalara
salan Yusuf» deme§e basladr ve kederden gözleri
kör oldu. Artrk derdini iqine akrt,rnaktaydr * De-
diler ki: Hälä Yusut'u anrp durrnadasr.n. Sonun-
da hastalanrp eriyecel< veya ölecel<si:r s (Yakup)
ben dedi taskm derdimi ancak Allaha anlatmaJ<ta-
yrm. Ve Allah bana .sizin bilmedi§iniz seyleri ö[-
retti a O§ullarrm gidin, Yusuf'la karde,rinden bir
haber getirin. Allahrn rahmetinden ümidi kesme-
yi4. Cünki Allahrn rahmetinden ancak käfirler
ifumidi keser s Onlar huzuruna girdikleri zarnan
Et aziz dediler. Biz de ailemiz de darda kalfuk. Ag-
lr§a düstük. Pek de§ersiz bir para ile geldik, bize
Zahlre ver ve sadaka et. Qünkü AllaJrrt sadaka ve-
rehleri mükäfailandrrrr s (yusuf) dedi ki: Bilgisiz
oldu§'unuz zamanlarda Yusuf ve kardesine neler
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yaptlgmrzul farkrnda mtsrnrz? s Dediler ki, yoksa
sen Yusuf musun? Yusu{: Evet dedi ben Yusuf'-
um, bu da kardeEim. Allah bue lütfetti. Supnesiz
ki gekinip sabrecienlerin ecnni Allah zayi eirurez +
Muhakkak ki dediler. Allah seni bizden üstun etmiq
ve biz yanrlmrgrz. + Yusul bu gün sizi deoi ne ayrp-
hyorum ne 1.<rnrlrorum. Aliah sizi affetsin. O acl-
yanidrrn en acryantdrr s §u gömle§imi airn götü-
rürr, babamrn gözlerine sürün. Gözleri agrlacaktrr.
Bütün ailenizi ahp buraya gelin * Ker-van Mrslr'-
dan ayrrhnca babalarr bana bunamrs demeyin Yu'
suf'un kokusunu ahycrum dedi + Onlar muliakkak
ki dediler hälä eski yanhgrnda direniyorsur, + Müj.,
deci gelip de gömie§i gözierine sürünce Yakup'un
gözleri agrldr görür oldu. Yakup demedim mi si-
ze dedi süphesiz ki Allah bana sizin bilmedi§iniz
qeyleri bildirmi;tir a Babamrz dediler: Suglanmr-
zrn alfim dile, biz gergekten yamlmrsrz + Yakup
Rabbimden affrnrzr ditreyecefim dedi. §üphesiz ki
o suglarr ba§rqiayan ve acryandrr iF Huzuruna gir-
dikleri zar:rrarL Yusuf anasrnl, babasrnr kucakladr.
Ve Aiiahm izni iLe Mrstr'a emin olarak girin dedi
a Anasryia, babasrnr tahta oturttu. Hepsi ona karqr
secdeye kapandrlar. Yusuf, baba.cr§rm, dedi. Ewel-
ce gördü§üm rüya bu igte. Rabbim onu gergekles-
tirdi. Ve beni zindandan kurtararak lütfuna nail
etti. §eytan benirnle kardeslerimin arasrnr agtrktan
sonra da sizi göIden buraya gebirdi. §üphesiz ki
Allah diledi§ine lütfunu ihsan eder ve muhakkak
ki o her seyi bilen ve hikrneti qok olandrr s Rab.
bim, sen bana saltanat lütfettin ve rüya yorrnasr-
nr ö§rettin, ey gökleri ve yeri yaratan, benim ve-
lim sensin. Dünyarla da ahirette de yardrmctm
sensin. Canrmr müs}üman olarak vermeme izin
ver ve beni iyi kulJarrnrn arasrna kat + iqte bu sana
vahy etti§iuriz ve gaibe ait olan haberdir. Sen
onlar h.ileii tertibj hazrrlarken yanlannda de§il-
din ya ä Sen ne kadar u§rasrrsan uära§, insanla-
rm qo§u irnana gelmez E Buna karsilrk bir ücret

,
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de istemiyorsun" Bu; ätemlere bir öfl'titten ibaret:'
tß Göklerde ve yerde nice belirbiler vardrr ki onlan
görmezler ve yiz gevirrrter + gofiu inanmaz da ona
eq koqar lF Yoksa onlar herl<esi bastrra.cak olan
Allah a,zabrndan veya äni olaral< gelip gatacak kr-
yam.etöen emin rni bulunuvorlar? s De ki: Benim
yolum iste bu, Can gözllm acrl< olarak sizi Allaha
ga§rr5rorum. tsana uyaniar da öyle qa§rrmada.
Ben Allahr tenzih ederim, ben ona es ko;anlardan
de§itim l& Senden önce gönderdikLerimiz de ,se-

hirlerin- halkrndandrlar, I{endilerin-den önceL<iLerin
son-tlcu. yerylizünde ne olmus hig mi görmezler?
Allah-tan korkanlar i.cin ahiret yurdu da,h-a hayrr-
hdrr. Hälä mr diisünmezsirriz? a Sonuhda pey-
gam.lrerler ümitlerini kesip inkä.r edilecet<Ieri-
ni san-cLklan bir anda yardrmrmrz Jretirsmistir
ve ditedi§imizi kurtarmrsudrr. Ama .suQlulat a.za-
brmrzr kenditerinden uzakLagtrcanta,zlar s Onlann
hikäyelerinCe anlavanlar icin ahnacak ibretler
var. Bu, bir uydurma de§il öncel<i kitafilarr do[-
rulayan ve her sevi bildiren ve inananlara hidayet
ve rahmet olan bir sözd.ür.

13 timcüi SÜlRtr

Räd (

(Mekhe'de veya

Qok aci,1';11s ve rahrneti 6ü-
tün varhl<Ean'r kaplayan Al-
lahrn adr ile.

s Elif, läm, mim, rä. Bunlar Rabbirr. tarafrndan
gergek olarak sana indirilen kitabrn äyeflericlir,
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ama qoklarl inanmazhtr 4F O Allah t<i görrrekte
olduIunuz göktrerini dirteksiz olarak yükseltrniS-
tir. Sonra arsr kaplamrqbrr. Güne.si ve ayr keneline
rametmistir. Hepsi beLti trtr zamana kad"ar trareket
halindedir. Rabbinize kavuga.cafrnrzr anlarnamz
iqin i,sleri geviren O'du-r, Detilteri aqlklayan da

O'dur' 'F O Aitah ki yeryüzünti sermis, oraya da§lar
ve rrmaktar yerlestirmi"s rre yine crada gesit geqit
meyveleri gift olarak yarabmrstrr. Geceyi, gündü-
ze bürümügtirr. Süphesia ki bunLarda dtiqünenler
igin delitler vardrr +a Yeryüzünde birbtrine koms'u
bölgeter, lizüm bafltan, ekinler, bir köktetr -Jre-

ti,smis hurn-ra a§aqlan lle ayrl avrt köklerden
yetisnris hr-rrmahklar var ki hepsi de a.Jrnr su ite su-
lanmada annz lezzetlerini trirbirinden farl,<h krlmr-
.srz. §üohe yok ki dtisünenler icin bunda deliller
vardtr s Bunlara sasryorsa.n asr[ sasrlacak sey, top-
rak oltl-uktan sorlra yeniden mi varatrlaca§u diyen-
lerin sözüdür. Onlar, Rablanna inanmayan ktsi-
lerdir. Onlarrn kroyunla,rmda dernir zincirler var-
drr. Onlar cehennemliktir ve orada etredi kalacak-
lardrr I Senden iviliklerden önce kötülüklerin
g6lm.esini hem de bunun qabuk olmasrnr isterler.

Onlardan önceki ga,§larda da nice azaplar gelip
qatmrqtrr. §tiphesiz ki Rabbin insanlatr, zalimliltle-
rine rafirnen, bafrslama srfatrna sahiptir. ve süp-
hesiz Rabbirrin azabr siddetli olandrr a I{üfre sa-
panla,r derler ki Ra"btrinden bir mueize verllsey-
di va. Sen süphesiz ancak korkutucu ve uyancr-
srn ve toplulukiala do§ru yolu gö.sterensin a AIhh
her di.sinin, erke§e mi d.isive mi gebe ka.ldr§rnr ve
ratr.irnlerin nasrl darahp, 0,er].islerrdiirini bitir. O
hersev ir;in trir ölr;ü (miktar) tr-yin etmigtir {'
Goruneu ve gör|inrrriyen älc':rti lrileir qok [:ttyuk ve

Jruksei< ola"n oclul s Sozhtrr-r gt'z\rs,t'rt-t.tr-|z cle aqtkga
soyiij/cniniz de birdir rlniJ;.; geceleyin saktanrp
grzlerLse ci-e, gürid ttztrt dolr;rg.l !,Ezsg il3 birdiy
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onca E Her insarun melekleri vardrr ki bir'biri ar-
drndan onun öntinden ve arkasrndan yürürler ve

Allahrn emri ile onu gözetlerler. §üphesiz ki bir
topluluk nefislerindekini defigtirmedikge A]iah o
tgpluma kar-sr olau tutumunu de§istirmez. Allah
bir toplulu§un kötülü§'ünü dilerse o körtülü§ri
giderrneye imkän yoktur. Ve Allahtan gzryli bir
koruyucu bulunainaz {' O Allah ki size l<orku ve

ümit veren yrldrrrmr gösterir ve ya§mur dcÄu bu-
lutlarr yaratrr a Gök gürültüsü sükrederek c,nu ten
zih eder meleklerde. O, yrldtrrmlarr yoilar da dile-
di§ine isabet ettirir ve onlar hälä da AIIah hak-
k\nda gekisip durullat. Allahrn äni cezasr gr:k sid-
detlidir s Gerqek dua onadrr. Ondan baskasma
yaprlan dua kabul olunmaz. Böylesi a§ztna gelsin
diye suya elini uzatrp bekleyip duran adama beir-
zer. Onun apzrna su gelmez. Käfirlerin duasr saprk-
Irkta kalmadan baska birsey de§lidir rß Gökler-
de ve yerde ne varsa istiyerek veya istemiyerek
Allaha secde eder. Hattä onlarur gölgeleri bile
sa.bah, aksam Allaha secde eder + De ki: Yerle-
rin ve gö§ün sahibi kim? De ki: Allahtrr. De ki:
Onu brrakrp da kendilerine bile bir Iayda veya
zatat; veremiyen tanrrlar ml edindiniz? De ki:

KörIe, gören bir olur mu, karanlüIa aydrnhk bir
olur mu, yoksa putlarr da birpey yaratryormu ki
güpheye dü-süp onlarr Allaha es kosuyorlar. De
ki: Herseyi yaratan Allahtrr. O tektir ve kahredici-
dir + Gökten ya§'mur indirir ve rrmaklar kendi-
lerine gizilmis olan yollarda akarlar üstlerinde kö-
pür'en dalgalar hasrl olur ve mücevher ve ev esya-
sr yapmak igin ate;te eritilen madenlerden de öyle
köpükler grkar. Allah size i§riyle do[ruyu böyte
gcisterir. Köpük geger ve insan igin lüzumlu olan
yerde kahr" Altah size böyle örneklerle gergekleri
anlatrr + Rablerinin ga§rrrsrna icabet edenlere iyi-
liktrsr var. Icabet etmiyenlere gelince onlar yer-

I
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yüzünde ne varsa onlann olsa bir misli de fazlasr
ol.sa da kurtulmak iqin hepsini feda etseler yine
hesaplan kötüdür. Bannaklan cltrennemdir. Ve
ne kötü barrnaktrr orasr 's Bunlarrn sana bir ger-
gek olarak Rabbinden indirildi['ini anhyan kisi o
köre benzer mi? Süphesiz ki ancak iz'an sahip-
leri bunu anlarlar 'F Allaha karsr ahitlerini vefa
gösterenler ve verdikleri sözden dönmiyenler on-
lardrr {a Allah neyi ula-<trrmayr emrettiyse, ulastr-
ranlar, Allahlann-dan eekinenler ve kötü hesaptan
lirrrkanlar onlardrr 6 Onlar Rablannrn rlzas],nl

-dileyerek sabrederler. Namaz krlarlar, kenditeriue
verdi{imiz rrzklardan gizli ve acrk harcarlar (yok-
sullara) ve köttitiäü iyilikle giderirler. iste güzel
akrbet onlarrndrr ;F Aclin cenneilerine girerler ve
atalarttd.zn, erlerinden, soylanncian iyi insanlar
ve melekier her kaprdan onlarrn yanrna varrrlar s

-§abnnrzdan dclayr seläm size, dünya yurdunun bu
sonucu ne gtizeiriii' a Allaha karsr bir ahite giristik
ten sonra. onu bozanlara ve Allahtn ulastrrmayr
emretti§i seyi kesenlere ve dünya.da bczgunculuk
edenlere gelinee, länet o i<isilere. Kötti akrbet on-
larrndrr 'ts Allah diledi4'inin nzkrnr genisletir ve
daraltrr. fnsa,nl,ar diinya havatrlrla sevinip övü-
nür'ler. Oysa ki dünya hayatr ahirete nisbetle ge-
qici bir oyalanma ve de§ersiz bir metadan baska
bir sey deg*il + I{üfre sapanlar derler ki: Ona (Pey-
gaml;ere) Rabbinden bir rnucize indirilseydi ya".De
ki: §üphe yok ki Allah diledi§ini saprkh§a düqü-
rür ve kendisine yönelenleri ise do§ru yola iletir
't Inananlar, kalblerini Allahr anarak huzura ka-
vuqturanlardrr, onlar. Iyi bilin kalbler Allahr ana-
rak süküna kavuqur s Inananlara ve iyi igler ya-
panlarada gelince, mutlulukda onlarln, vanlacak gü
zel yerde onlann siste, seni, sana vahyettiklerimü-
zi okuman igin bir ümmete yolladrk ki, kendilerin-
den önce, rahmeti inkär eden gok ümmetler gelip
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geqmistir. De ki: ü, benim Rabbimdir, ondan
gz,yn taprJ.acak yoktur, oita güvendim, sonunda
varaca§tm yer de Ontrn huzurudur s Kur'anla
da§lar yürütülse, yahut yet'yuzlia pargalansa ya-
hut iilü konugsa. tyi ar:na, biitün i-sler anc-ak AI-
Iahrndrr. inananlar a,nlamaltdrr ki Altah dileseycli
bütiin insanian dofru yola iletirdi. inanmryanlar

.ise, yaptrk'laltna karslhk Älla,hrn vaadi verine ge-
linceye kadar bir beläya u§rarlar ya,hut be.tä,

yurtlarrna yakrn bir yere iner. Süphesiz ki Aliah
rraadinden dönmez aF ]Wuhakkak ki senden önceki
peygamberlerle de alay ediidi de kälirlere mühlet

'yerdim, sonra da, onlan heläk ettim bu azab
. nasrldr? iF Fjerkesin hak etti§i seyi biilp görene
ve karsrh§lnr verere benzer mi onjar? Onlar AlIa-
ha es koguyorlar', de ki: Adtnl takrn onlartn. ycrk-
sa, ona yeryüziinde loilmedipi bir sey mi haloer rre-

riyorsunuz? Yahut, bos läf mr edivorsunuz? Käfir-
lere, hileli tertipleri hos gtirüntirl ama voldan qr-
karrhyorla,r, Allahrn do§r'u yoldan saptlrdrp;rnr
clo§ru yola lletecek yoktur ;F Onlara diinva haya-
trnda azap var, ahjret azabl ise rJaha da a,p;rr.

Onlan Allahtan krir'uyacak kimse yoktur {. Allah-
'tan korkanlara va,acleciilen cennetin örne§i su:

A-lUarrndan :rmaklar akar, yenrisleri ve götgeleri
daimidir. Qekinenlerin sonucll budur. käfirlerin
akrbeti ise cehenr:emdir ry" K.entlilerine kitap yer-
cliklerimiz, sana indir!iene sevinirler, jclerinde
onun bir krsmrnr inkär erlen bir: taife de var. de
ki: Bana Allaha taprnarn ve ona es kqsrnarnam em-
redildi. Ona davet etrnedeyinn. sonunda val.acasr-
'ntz yer onun huzurudur s iqte böylece, ona arap
diliyte hükmii (Kur'anr) jndirdik. Sen onu bil-
ükten sonra onlarrn dileklerine uyarsan. Allaha
kusr ne bir dostun hulunur ne de bir l<urtarrcrn
+ §enden önce de pa,ygamberler gönderdik. Onla-
ia egler ve soy sop verdik, higbir paygarnber yok-
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tur ki Allahrn izni olmakstzttr bir mucizeyle ge)-
mis olsui:. Hergeyin bir vadesi \rardtr s AUah di-
ledi§ini mahveder ve dilediiini brraktr ve esas ki-
l,a,p onun j:ldindedir l& Onlala vaadetti§imiz sey-
lc.rin bir lusm:nr sana, göstersek de senin vaziferr
a.ncak bildirrnektir, seni öldürsek de hüküm bize
a,ittir + Görmezler mi ki onlarlu yurtlanna ge-
liy,or ve orlrrn srnrrlarlnr daraltrvcruz. Hiikrim A1-

Iah:nclrr, hiikmünü bozacak _r'oktur ve o, he-§abl
tez gör:entiir + Onlardan öncekiler de hilelere ba.s

vurdular. Her is ve tedbir Allalrrndrr,, herkesin h,ali
etti§i seyi o bilir ve l.:äfirler, dünyanrn s,onlrnun.
J..imin o)aca§rnr yakrnda biieceklerdir äFKäfir-
)er, «sen Allah taraftndan gönderilmis de§ilsin>:
i.lerler. De ki: -qizinle aramda. tantk olarak, Allah ve
Iriüap bilgrsine sahip olan yeter.

14 ülmcü SURE

IMMAT+IIM S{.JRESI

(Mekhe'de inmistir. 52 lyettir.)

cta c3

Qok acryan ve ratrrrneti tlü-
tilr:l r,al'!rIrlarr hapXayan,el-
lahrn adl ile.

+ Elif, 'läm, r8. - fr:sanlarr, Allah)annrn lzniyle,
iiaranlrktan glkarrp a,ydrnilfia kavusturmant ve aziy,
o.lan ve qi.ikretlilmeye qoil-läylk Oia.n Allal:rn yoltrnr-r-

E.N.til.:i;l+iaciil..ial.:,1+li:l.j!:1.,h_ri.:i.;.FFirlii-:'-,.:_:*: i:-1 r:1....,:i.._):.:1.
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iletmen igin sana indirdi§i kitaptr bu + O Altalt
lri g;iiklerde ve yerde ne v?"rca onundlrr. Siddetli
azaba u§rayacak ola"n käfit'lerin vav haline :t'

Onlar, clünya trayal1v1l, ahirete tercih ederek sever'-
Ier ve ha.lkr, Cog'r'u yolda:". crkanrlar ve o doflru
yclu efrittmek rster].er. i.ste onlar pek derin bir
saprkh[a düsmüsler'llir 's I{er kavme, iyice anlata-
hilsinler diye kendi dilinrlen peygamberler yolla-
d.rk. Allah diledi§ini saptrnr, diledi{ini dofru vola
iletir. O, azizdir ve }rikmeti gok olandrr s Mu"sa'yr
kavmirri karanlklardan aydrnh§a qrkar ve onlara
Allahm günlerini an diye delillelimizle gönderdik.

§üphesiz ki, bunda sabrt ve siikrü cok olanlar iqin
agrk bir i,saret vardrr. a Ha.ni Musa karrmine Alla-
hrn size verdifi nimeti anrn demisti. Size kötü bir
i^skence yapan, azaplandrran, o§ullannlzr keslirip
krzlortn.tzt brrakan Firavunun soyundan kurta.r-
mrgtt. Bununla Rabbiniz sizi denemisti s Ha,ni
Rabbiniz size sükrederseniz nimetterimi
arttrrrrrm. Ve nankörlük ederseniz azabtm pek bü-
yük olur diye emrini bilclirmisti + Musa demis-
ti ki: Siz de, dtinyada herkes de-nankörltik etse-
niz süphesiz ki Allah müstasni ola,n ve sükre en
läyrk olandrr & Sizden önce gelip gecen Nuh, Act,
Semud kavimleriyle, onlardan .conra gelen ve
ancak Allahrn bildiäi kavimlere ait haberlel size
gelmedi mi? Onlara pey--amberleri apaqrk deliller
getirmi;bi de onlar elteriyii. peygamberlerinin a§rz-
lannt trkamislar ve: <<Biz sizinle gönderilenlere
inanmryoruz ve gerqekten de bizi ga§rrdr§rnrz Eey-
ler hakkrncla .süphe ve tereddtit iqindeyiz» demig-
lerdi tr' Peygamberleri, Aliahtan güphe edilir mi
demiqlerdi. O gökleri ve yeri yaratandrr. Sizi sug-
Lanntzr örümek ve belli bir väde igin size mühlet
vermek üzere ga§rrryor. Onlar dediler ki: Siz
de bizim gibi insansrmz. Madem ki bizi atalanmr-
zrn taptrklanndan vazgegirmek istiyorsunuz, öy-
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,ryse aQrk bil mucize gö-sterin bize $ Feygamber-
eri clediler ki: Biz de sizin gibi insaruz. AJlah dile-
1i§'ine ihsanda bulunul ve biz Allahm izni olma-
[kga size bil mucize göst:r'enieyiz. inananlar Al-
aha güvenrneli { Ve niq,in Allaha güvenmiyelim ki
;erqek+"en bizi dc§r'u yola ileten odur. Elbette bize
aptr§rnrz cefalara 1<at)anaca§tz. Güvenenler', an-

'ak Allaha güvenmelidir' jF Küfre sapanlar pey
,;a,mberieline «ya sizi Surdunuzdan ctkartrrz. Ya-
'rut da bizim dinimize clönelsiniz>> dediler. Rableri
,eygamberlerine zalimleli süphesiz heläk edece['iz
riye vahy etti I Onlarrn yerleline sizi yerleqtire-
'epiz. Beninr huzuruma gelmekten ve azablmda.r:
'lolkaniara i,ste böyle .laprlacai< 'l Peygamberler'
"etih ve zaier isteriiler. Etitün inatgr zorbalar me-
rus olmustur * önlerinde cehennem var,. onlara
',rada ilinli su igirilecek I O suyu yudumlamaya
'ahsacaklar ama bir türlü vutarnryacaklar. Her
r,araftan üzerlerrne ölüm gelecek ama ölmeyecek-
rer ve ilerde daha a§rr bir azaba u§rayacaklar +

-Ba.blerine inanmayanlar kasrrga esince savrulup-
'liden küIe benzer'ler. Kazanglarrndan ellerine bir
sey geqmez. Iste do§ru yoldan qok uzaklasmts sa-
prkhk budur * Görmediniz mi ki Allah gökleri ve
yeri hakkryla yalatmrstrr. Diler-se sizi heläk eder ve
yerinize baska bir kavim getilir + Ve bu da Allah
igin güg bir gey de§ildir {' Hepsi de toplanrp Alla-
irrn lruzuruna grkaeaklardrr. O zafi)ant zayrflar
kibfuli ululauna biz size uymustuk diyecekler. Al-
lahrn azabrndan bir. krsmrrr olsun bizden alabilil
misiniz. Onlarda derler ki Allah bizi do§ru yola
iletseydi bizde size o yolu gösterirdik, amma artrk
aflayrp srzlamak veva katlanrp sabretmek hep bir,
srfirnacak bir yerimiz yok I ig olup bitince, qeytan
der ki, qüphesiz ki Allah size d,o§ru bir vaittc bu-
lundu, ben de size vadettim, amma sözümde dur-
madrm. Zaten size gücüm yetmez, sadece sizi da-
yet ettirn siz de bana uydunuz, beni de§rl kendini-
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2i lirnayrn. Artrk ne ben size yardrm edebilirim ne

de siz bäna, zaten ben kendime ona es kosmartrzl
kakrui etmemi.stine. Muhakkak ki zalimlere r- a'cl

bir azap var' I inananlar ve haytrtr is yapanlar att-
larrndan rrrnaklar akan cennetlere ahnrrlar ve

Rabierinin izniyle orada temelti kahrlar- Ve bir-
birlerine esenlik diler'ler 16 Görrnedin mi Allah nasrl
örnek veriyor. tatlr söz kökü verde, dallan havada

otan gtizel bir afl'aca benzet' 14 AgaC Rabbinin izr.i
ile her zaman möyvesini verir. Allah düsirnsürrler
di5re b'riyle örneklör verir E Kem söz de kesilip yer-
clen grkanlan ve .ayakta duramryan pis bir a/aca
benzer rF Allah inananlara dünya hayatrnda da
ahirr-tte de sözlerinde sebat verir ve zalimleri do[-
ru yoldan qtkarrr. Allah diledi§ini yapar rF Gör-
medinmi Atlahrn nimetini verip küfrü alanlar ve
kavimlerlni heläk yurduna siirüklivenleri s Gcir-
medin mi cehenneme sokulanlarr. hepsi oraya va-
rrrlar. ne kötü bir duraktrr orasl {& Halkr Allahrn
yolunclan ctkarmak icin Allaha es kosarlar'. De ki
si,mdilik dura duran, dönüp varaca§rnrz yer, ce-
hennemdir a inanan kullarrma söyle, namaz krt-
srnlar. Kendilerine verdi§imiz nzklardan yoksul-
lara versinler ve bunu ne ahs veris ne de do,stluk
olan o büyük gün gelip qatmadan yapsrnlar '6' ÖV-
Ie bir Allah ki gökleri ve yeri yaratmrstrr. Gökten
ya§mur indirip lrzkrnrz olacak meyveleri bitirrnis-
tir. Ve emriyle denizde yüzüp giden
rrmaklan size ram etmistir 'F Durmadan
hareketler yapan günesi ve ayr gece ile gündüzü
size ram etmistir ,r Ve Allah size ne dilediyseniz
hepsini vermistir. Allahrn rrimetlerini saymava u§-
rassanrz saylp bitiremezsiniz. Muhakkak ki in-
san küfre gok düqkün ve pek zalimdir tr Bir zamaru-
lar Ibrahim Rabbine bu sehri emin et, benim yolu-
mu putlara taomaktan uzaklastrr demisti s Rab-
bim, onlar gok insanr do[ru yoldan Etkardrlar.
Artrk bana uyan bendedir. Bana isyan edt:ne gelin-
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ce, sen güphesiz suqlarr ba§tslayanstn ve acty4n-,
srn + Rabbimiz soyumun bir ktsmtnr ekin bitmez
bir yere hürmeti vacip olan evinin civarrna yer-
lestirdim. Namaz krlsrnlar diye. Artrk insanlatrn
bir krsmr da onlara ba[lansrn, giikret,meieri iqin
onla,rr rneyvelerle rizrklandrr -Y' Rabbimiz sen giz-
Jecligimizi v,e aqr§a vurdu§rtmuzn bilirsin. Ne Verde
ne gökte ,Allahtan bil sey gizlenemez cF Siikiir A1-
Ia.ha ki. bana ihtivarhärnrtla iqmail'i ve isl:ak'r
vercli. Süphesiz ki Rabbim dualai'r'duyandrr rF Rab-
biln beni de soyumdan gelenleli cie namaza devamh
krl, Rabbimiz, duamrzr kabul et + Rabbinriz, suqla-
rrmr bag=r.rla ve hesap göri,ilece§i gün beni. ana. ba-
t.,arnr ve inananlarr yalhga .ts Sakrn, AIIahr za-
limlerin ettiklerinden gafil saiitra: O O ancal< onla-
r'rn cezastnr, gözielin dikiiip r..alaca['r gune brrak-
;:r;strr ri O gün büvuk mai.:kemenin ca§r-rstrta ko-
sarlar, kimse kirn-seye bakamaz Ve kerlbler-i ri-ol:ku-
da,n bcmbosiur ry' Kendilerine azabrn gelip gata-
calr o grinii haber ver, kolkut. Zälirnler diyeeekler
ki Rabbinriz bize ktsa bit' mtihlet ver de tehrar
dünyaya dönelim ve clavetine iöabet ädr:lim r/e
peygamiretJere uyahm. Daha öncö biz,e zerial yok-
tur diye and igenler siz de§il miydiniz? + Nefisle-
line zülr:ecienlerin meskenl.etinde oturdurrrrz ve
onlara ne muamels yaptr§rmr.zr gördünü2. size ör-
nekler gösterdik ;F Hilelelini )'aptrlar', hattä hilele-
rinden da§lar yerinden oynasa bile, Allah l;atrnda
hilelerinin cez,asr vardrr ä: Sakrn', Allah, peygam-
berlerine vadetti§'inden döner sanma, .süphesiz
A.Dah aziztlir ve intikanr sahiLiiclir ,rr O öy]e bir gün-
diir ki yerytizü baska bir yeryüsüne döner gökler
cie de[isir, herkes tek kahredici ]oian ,{tlahrn tiu-
zltu:nda tcpJanrr. s O gün suqlularm boynuna zin-
cir vurulclu§'unu görürsün + Gömlekleri kaür'dn-
dandrr ve üzerinde ates yanrnaktädrr lF .Allah her-
kese hak-ettifli seyi verir, süphesi2 .Al]ah hesabr tez
olandrr s trste bu, halka .bir. bil<liridir. Ibret. alstn-
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lar ve bilsinler ki ancak O, tek Allahtrr, iz'an sa-
hipleri dü,;ünsünler.

ONBE§INCI SURE

HiCiR SÜRESi
Mel:kede inruigtir. 99 Agettai.

Qok acryan ve rahmeti
bütün varhklan kaphyarr
Allahrn adr ile.

+ Elif 
- 

Läm - Rä, kitabtn ve vazrh Kur'-
amn äyetleridir bunlar. e O gün gelecektir. käfir
olanlar kepke biz de müslüman olsaydrk diyecek-
ler. s Brrak onlar yesinler, geginsinler ve emellerle
oyalansrnlar, yakrnda bileceklerdir (Akrbeblerini)
te Biz onceden bir ihtar etmeden hic bir sehri he-
Iak etmediO" + Hig bir ümmet ecelini öne alamaz
ve geEiktiremez. ,F Derler ki ey kendisine kitap in
dirilen muhakkak ki sen delisin. + EEer dofrular-
dansan neden bize meleklerle gelmiyorsun. + Biz
melekleri ancak hak olarak gerekti§ine indiririz.
Amma o za(narl onlara göz actrrmayaz- + §üphesiz
ki I{ur'anr biz indirdik onu mutlaka koruyacagrz.

s Senden önceki ümmetlere de peygamberler gön
derdik. + HiQ bir peygambel göndermedik ki onun-
Ia alay etmemis olsunlar, + Iste bunu (Kur'anr)
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mücrjtnlerin karsrsrna qrkar:rrrz. s Onlar yine inan
rnazlar, eskilerin al<rbetierine uyarlar. + Onlara
gökten bir }<apr aqsak da o kaprdan qrksalar bile
(gene inanmazlar.) s Bunu görseJer de derler ki
gözlerimiz ba§lannrrsti ve biz büyülenmis bir kavi-
miz. * Gol<te burqiar yarattrk ve onu seyredenier
iein bezeCik. cF Ve gö[ü bütün tas]anmrs seytan-
lardan l<r-rlriduk. * Kulaktan bir sey haprnaya
i-'ahsanrn iistünü ates 1;a['rniiru kapladr. + Yer yü
zrinü vavdrk ve orada sa§l-am d-a§iar rla,rattrk ve
ia,kdjrimize göre oradan her sevi bitirdik. cF Sjzin
igin de rizkrnr vermedi§inriz yaratrklar iqin de ge-
qinecek seylel yarattrk. + ltrig bir sev yoktur ki ha1
zineleri bizde olmasrn, biz onu ancak belli mik-
tarlarda indii-iriz. :F Yüklü rüzsärlar gönderip ya§
rnur ya[drrdrk, her tarafr suladr]< sizi rre onu ko-
ruyan siz de['ilsiniz. * Ancak biz djriltiriz, biz öl-
dürürüz ve her seve varis biziz. * Sizden önce §i
denlerinizi de sonraya kalanlarrnrzr da biliriz. *
Rabbin hepsini haqreder. O, hilmeti ve bilgisi got
olandrr. * Biz insanr kuru ve -sekillenmis balqtk
La,n yarattrk. * Seytanr ise daha önce kaynar a-
testen yarattrk. le O vakit Rabbim demi,sti ki ge1-
rekten kuru ve sekilli balctktan loir insan tTatatia
-af1z + Onu kemale getirerek. kendi ruhumdan ona

rrfürece§im. O za,man ona secde edin * Meleklerin
hepsi birden -qecde ettiler. s Äncak iblis secd

edenler arastnda olmaktan qekindi. s Altah Ib-
lis'e dedi ki: Sana ne oldu cla secde edenler ara-
srna katrlmzidtn? s Kuru ve sekil verilmis balglk-
r,o.n yarattrfrn insana ben secde el,mem dedi Iblis.

-$ Allah: Qrk buradan dedi. §üphesiz sen taslatr-
mrs olansrn. + Din gününe kadar sana länet. $
§eyt,an, Rabbim, dedi in-sanlartn tekrar dirilecek-
leri güne kadar bana mehil ver. tß Aliah dedi ki:

Sen miihlet verilmislerdensin. rF Malüm vaktin ge-
lecegi güne kadar. + Rabbin, dedi ;eytan: a;eiri
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rolundu§unuz yere yürüyün dediler. a Bu iqi o'
na vahyettik ve, güphesiz dedik sabahleyin bunlar
heläk olacaklardrr. a Sehir tralkt birbirlerine müj-
de vererek misafirin yanrna geldi. + Lüt: Bunlar
benim konuklanm dedi. Beni onlar yanrnda u-
tandrrm-ayrn. rß Allahtan korkun ve beni mahzun
etmeyin. ;F Seni yabancrlan kabul etmekten men
etmedik miydi? dediler. s EEer mublaka bir kötülük
yapa,r:aksanrz iste krzlanm. * (Ey Mt-th.ammed) a-
drn gibi bil ki onlar kör kalacaklar-
drr. # Bunun üzerine gü r sayha on-
la,n heläk etti. ci Mernleketlerinin altrnt üstüne ge
tirdik ve üstlerin-e ya§mur gibi ta.s va,tdrrdtk. {i

Muhakkak ki bunda anltyanlara ibret var. s Ora-
s1 (Bu cezanrn tatbik edrldifii yer) bugün hälä
mevcut bir voldur.-s - inananlara bund.a bir isaret
var. t' Süphäsiz.o ää& sakinleri zalim kimseler-
di. rF On-lardan öc aldrk. Olasr (Gamore ve Sodon)
hälä. bugün u[r'aktrr. cß Hicir halkr da peygamber-
lerini inkär etbiler. e Onlara delil-lerimizi gtis-

termi,_stik de yüz gevirrnisierdi. s Evterini kayatar-
dan oyarlar, enrin bir halde bulunurlardr. s Sa-
batrleyin bir sayha onlarr heläk ediverdi. {F Kazan
drklan sevler onlan bu akrbetten kutaramadt. 

'&

Biz gökleri ve yeri ve ikisinin arasrnda bulunan
herse\ri hak olarak yarattrk ve o saat (Kryamet)
mutlaka gelecektir. Onlardan uza"klas, tathhkla crr-
lan baErsla. ,i Rabbin herseyi yaratan ve bilendif.
a lVluhal<kak ki sana srk tekrarlanan yedi äyeti
ve gok büyük olan Kur'anr vercli[<. ,r Onlarrn bir
krsmrna oyalan.slnlar diye verdigimiz dünya ni-
metleri.ne bakma onlar yüzürrden gam yeme, ina
na,nlala kanat ger. 1ß Ve de ki ben rlyaran ve ih-
tar edenirn. & Fjz tefrikalara setrebiygl verenleri
cezaLanr.lrnttz. & Onla.r Kur'anr ysarqa.Ia.ra böldüler
(Krsmen ka.bul ettiler, krsmen de valan dediler,)
s l\tuhakkak ki onlarrn hepsine soraca§rz. t Yap-
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trklarr geyleri (Soraca§rz). + Arttk sen sana em-
redilen qeyi yap ve Allaha es kosanlardan yuz ge-

vir. s O alay edenlere karsr biz sana yeteriz, "ts

Onlar Allatrtan bagka Allahlar tla kabul etmislcr-
di. Yakrnda hilip anhyacaklar, (Neticeyi). rF On-
lann söylediklerinin yürefiini srktr§rnr biliyot'uz.
* Hemen Allahrna sükret ve secde edenlerden o1.

s Ve ölürn gelip gatmcaya l<adar dine kulluk et.

16 ncr Süre

Nahil (Arrlardan bahseclem) Sure

Mekkede inmi$tir. 128 dyettir

Qok acryan ve rahrneti bü
tün varhklan kaphyan Al-
lahrn adr ile.

a Alhhm emri gelip qatrnada; onun ga.buk
gelme-sini istqmeyin. O, müsriklelin es kcsmalalrn
dan münezzehtir, Yricedir. c. Ondan baska tapr-
Iacak yoktur. O l-ralde ondan korkun, tebiiflini
yaplp insanlarr korkutsun diye kullarrndan dile-
di['ine melekleri indirir (vahyeder). s Gök]eri ve
yeri hakktYle Varatmrsttr. Es ko-smalanndan nrä-
nezze]n ve vüeed,ir. * insanr bir uhtrdan varattr.
Ama o apaqrk bir düsman kesildi 1o insan buna
ra§men tekrar bir dirihrt oiaca§rndan süphe e-
debilntektedir.) + Havvanlart da ör,le halketmrstjr.
Onlardan bir qck favdala.r'rr-rrz vatdrr ve rrzrkla-
nlrslnrz. + Aksamlevin eve l'.etirjlken ve sabah-
leyin otlamaya qrkanrken onlar sizin igin bir süs
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ve zevktir. ;F Srkrnh qekerek varabiiece§iniz qehir-
lere de yriklerinizi:, tasrrlar. $üphesiz Rabbiniz e-

sirgeyen ve acryandrr. s Ve binmeniz ve zevkiniz
igin atlarr, katrrlarr ve merkepleri yaratrnrqtrr ve
datra bilmedi§iniz neler yaratmrstrr. iF Doiru yolu
göstermek Allaha aitLir. Yolun i§risi de vardrr.

Ve dilesÄydi hepinizi do§ru yota iletirdi. s O-vle
bir Allahtrr ki, gökten sizin iqin su indirir. Onu
igersiniz, hawanlan otlattrfirnrz a$aqlar ve otlar
Ca o sr:yla yeqerir. + O suyla size ekinler, zeytin-
l.er, hurma,lar, üzümler ve her cesit meyve bitirir.

§tiphe yok ki bunda düsünenler igin bi1 isaret var
dr: cF Size geceyle gündüzü, günesle ayr ve yrl-
dtzlan rärnetmistir. §üphesiz ki bunda düsünenler
iqin isaretler vardrr. + Yeryüzünde sizin iqin ya-
rattr§r ayrr ayn renkte ne varsa hepsini size räm-
etmi,qtir. §tiphesiz bunda akh erenler iqin bir isa-
ret vardrr. + öyle bir Allah ki, size denizleri ve
yemeniz igin ondan grkan taptaze bahklan, takrn-
mantz igin grkardr§rnrz zinet eqyasrnr sizin emri-
nize vermistir. Görürsün ki, gemi sulan yararak
ilerlemede, nasibinizi onun lütfundan bulup sük-
retr.neniz igin size denizi rämetmistir. a Ve sizinle
birlikte sallanmamasr iqin yeryüzünde sa§larn ve
metin d-a['lar yaratrnrstrr. rrmaklar yaratmrstrr. Ve
gidece§iniz yeri bula-srnrz diye yollar yaratmrstrr.

6 Yrldrzla yollarrnr bulabilmeleri igin iEaretler
yaratmrstrr. ;s Yaradan, yaratmryana benzer mi?
düsünm{iyor musunuz. a Allahrn nimetlerini
sayma§a kalksanrz, sayamaäsrnz. §üphesiz AIIah
yarhga5ran ve acryandrr. rs Allah -qakladrärnrzr da
agrkladr§mvt da bilir. ,F Allahtan gayn taprp Ca-

§rrdrklarr, bir gey yaratamazlar. Kendileri yaratrl-
mrslardrr. s Onlar ölüdürier, diri de§ildirler. Ne
vakit diriltileceklerini de bilmezler. + Allahrmz,
tek Allahtrr. Ahirete inanmryanlann kalbleri bu-
nu inkär eder. Onlar gururlanan kirsilerdir. f
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§liphesiz ki Allah gizleneni de bilir agtklananr da
O ul'ulananla:cl sevrnez. ji Onlar, Rab,biniz size ne
int.lirdi dense geqmige ait masallarr söylerJer. +

liryamet günü kendi grinahlartnr tamamiyle yük-
lendikten bagka cehaletle do§ru yoldan .saptrldrk-
Iar: kisilerin günr,ehlarrnrn bir l<rstntnr dq yüklen-
meleli icjnclir bu. O viik, ne kötü yiil<tür'. ä( .Gelqek,

onla,r dan olrce lgeJip gecenler cle hileler tertiple-
ililerr. Allah rTapr)arurrn temellerinj yrktt c1s temel-
leri krasla,rrna gögtü. Bu. azap. onlara kavlryama-
11 rl<larr bir veu'don ge)ip cata,r. s Klyamet günü on-
la,n zelil edecel< 're inananlara diisman m: kesil«li-
niz ve ba,na r.,r'tal< rrösl,eldi§ini.z inahlüklar nerede?
diyecek. Bilenler. <rkäfirlelt- zillet bugliin» r-'livecek-

Ier. a Melekler, kendi nej'islerine zül'iinl edetrlerin
ca,nlalrnr alrrken. onlar canlanirr bir kötüirik yap
rnrrrLk diye diye verirler. §üphesiz Allah liapttk
larrnrzr bilir. + FIa.vdi cehennem kaprlarinda.n g;irin,
olada ebedi l<alacallsrnrz. Kjlore düsenlerin yeri. ne
.berbat yerdir. qi Allahtan korkanlara, R.abbiniz si-
ze ne jndirdi denince: Hayu, indirdi rlerler. Brr
rliinyada iviUk yananla,ra gäze] hir mükäfat r/ar.

A.hiret evj ise claha da hayrrhdrr. Cekinenlelin
yurdu ne p,üzel liurttur. tß Altla,nndan :i'roakJar
a,l<a,n Adin cennetler:jne girerler'. Orada istedjkle-
.ri hersey vardlr, r\llahtan l<orkanlarr böyle nrii-
lr ä,I'atla,n cllr ttz. * Onlarrn eanlannr r:rrel ekler t erte-
rniz, a)n)at. Onlala, selä,m size clet'ley. Yar--trijrnrz
(lJayrrh) islere karsrlrk p;irin i:et-inete, deller. +

i{ä.firler nreleklerin ge)rp qatmas»rrian veya Allah
ernrinin yetismesinden baska bir sey mi bekler-
ler'l Onlav:dan öircekiler de böyle vapmlslnrrh. Al-
lah onlara zrj).irm etrnedi, onla,r kendi nell.qlerine
zirhrrettiler. ;ß Ett,ikleri kö'1,ü]uk Lrasrlarrna gelcli. Ve
a,lay ettiklerji-iin cezasuti gektiler. .$ Allerha es ko-
;anlar decljlel ki, Allah clile-qevdi ne biz onrian bas-
kasura tapabi)irdik, ne de atalarilnrz, ne de ernir
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lF Göklerde ve yerde bütün yaratrklar ve melekler
Allaha secde ederler. Ve kibre düsmezler. I Her-
qeye üstün olan Allahlanndan korkar ve kendi
lerine emredileni yaparlar. + Allah, iki iläh tant-
mayrn dedi. Muhakkak ki O, tek Allahtr ancak
benden korkun. s Yerde ve gökte ne varsa onun- -
dur. Ibadet onadrr. IIälä mr Allahtan bagkasrndan
korkuvorsunuz? ,f Size gelan her nimet Allahtan
gelir. Basrnrza bir 'dert gelse ona yalvarrrsrnrz.
:F Sonlrr da sizden o derdi gid-erdi mi, bir krsmr-
irrz Ralrlerine es kogar. s I{endi.lerine verdi§rmiz
nim.etlere nankörlük ederler. O1/alana durun ba-
l<itlim yakrnoa isin farkura varaca,ksrnrz ts Kendi-
Ier'rne veldieimiz rrzrklardan mahilretini bilmedik-
leri' putlara pay ayrrrrlar. Muhaki<ak ki bu iftira
lalr ytizünden sorguya cekiiecekler + Allahrn
kizlarr oldu§'unu iddia ederler. Hägä, münezzeh-
tir O. O imrendikleri gey kendilerinin olsun. ,e

Onlara krzlarr do§du§u haber verilirse öfkelenirler
ve virzleri sirnsiya.h olur. j* Aldr§r bu kötü haber
yüzünden öfirelenil el igine grkamaz olur ve krzr
hcriukla yagatsrn rnr, yoksa diri gömsün mü diye
düsünme§e dalar. Bilin ki bu dügünce gok kötüdür.
,i Ahirete inanmryanlar kötri insanlardrr. Allah
ise qoi< yücedir. O azizdtr ve hikmeti gok olandrr.
eE§el Allah insanlarr zülümleri vüziinden heläk
etseydi. Düny2fla yürür tek mahlük kalmazdr a-
nta. o azabr rnukadder bil zamana tehir etti. O vade
ile bir an öne alinu', ne bir an geciktirilir. a Ik-
tah eltikleri qeyleri Allaha isnad ederler. Ve dil
lei'i eie kendllerine ha.yrrh bir ai«bet mukad.dennig

ir,iiri 1,2i31-, söy.'ler. Muhakkak ki atese ilk atrlacak
c:.ii.rl1r^, oniaichr'. tF Sü.ohesiz ki senden öirce de

,geytan
göster-
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i;t ao bit azap var. +e Biz sana kitabr (Krrr'an) an- l:j

lll cat< il'1i1äfa diistril.lrr.i 1..,.;i:iiialr agrkqa bildii'ireir il;

iJl ten.lz -sirtu- size i<:riiiie|teyiz. O sLit bDgazlnrT-dan f:.t.ii),[
i; gi*e't. 4 llurma ;r,;i:acrnrn nlelveterinCeit ve üziim- :lj

il lercten rle sarap r,e temiz sl,.ia clde eder-,.iniz, Di.r- ii
!1, §üneulele buncia Ca iblet var I Vr Rabi.lin l:p.l i;i
ll ai-l.ii.iri ri;Lgialiia eg_:iciarda .r'e cardaklalda kovan ,1.

ll lara ta"parlar. s -riit,tk .Allaha es kotnta],in. Irur;hc- j
i, .rr. .4llah bilir'. sjz bilrne;:;-.iniz. tF Sllah bir --ri-rc,k .il

i) veririltir. Bir: l alafta .l-riqitii' seve g'ücü ..,etmiven i:
j; ut l<oie bil tari:1|a. C.a bol lrzrk velciip.in:iz ve bur 
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rrzrl(tan bir krsmrm gizli agrk y-oksulLara harcayan
onla.n gecindiren birisi olsa bu ikisi denk olur mu
hiq? Sükür Allaha ki bunlar esit clefiIdir, ama go

§u bilmez. + Aliah bir örnek daha verir. Biri dil-
sizdir, hiqbir geye gücü yeLmez, sahibine bir yük-
tür. Neleye yollasa bir is bitiremez- Bu adam ada-
leti emreden ve do§ru yolu tutan birisine'esit o

lur mu hiq? rF Göklerin ve yerin gaybr (Gizli gey-
leri) Allahrndrr. Ve kryanret kopmasr göz ktrprp
agrncaya kadar olup gider,. belki bundan da tez
olur. Süphesiz Allah her seye g[ic'.i yetendir. 1&

Allah, sizi analarrnlzln karnindan crkardr higbir
qey bilmezdiniz sükredesiniz diye slze kulak göz
ve göntil verdi. 'ß Gökle yer arasrnda ucugan kus-
lan görmeziel ini? Onlan boslukta tutan Allatrtrr.

Bunda da inanairiara isaretler var. s Allah evle-
rinizi, oturrna ve dinlenme yeri yaptr ve davarla-
rrn derilerinden gög gününde de, k-onaktama gü-
nünde de taqryabilece§iniz gadrrlar yäpffrenrzr
sa§ladt. Yünlerinden, yapa§rlanndan, ttiylerinden
bir za.mana kad-ar kullanaca§lnlz ve altp sataca§r-
mz eqyalar yapntanrzr sa§iadr. {' Ve Altah yarat
tr§'r seylerden sizin iqin gölgel,-'r' halk etti. Da§iar-
da kovrrklar, mafaralar vücuela geiirdi s'tzin icin,
sizi sical<ian softiktan koruyacak elb[seler, sava§-
ta zarerd.a.n koruyacak zrrhl'lr yapmanrzt sa§la.dt.

Ona te-qlim olmanrz icin size olan nimebk:rini böy-
lece tamarnl';idr. + Hal böyle i!<en yine yüz gevi-
rirlel's:. sana diisen is agrk bildil'ntekten ibnret-
tir. s Oniar Allahrn nimetini bitrlrner de onu iuliär
ederlt:r' r,e qog'r1 käiirdir. ir. O gün (.Ktyamu'b) her
ümmrte bir tanil< getiririz. sor:lra käflrlere özLir di-
leme-u'e bile izin verilmez. {' Zlilüm edenlerin azabt
ha-fiiieLilmez ve onlara mehil vetiknez. tF Tannya
es koranlar esi olaral< kabr,ll et,ti.kiel'i seyleri gr_rrün-

ce: Rabbimiz derler: Seni brlakrp tapbr§i_mrz put-
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lar bunlar, sözleri reddedilir vc onlara yal.ancrlar'-
srnrz denir. re O gün Allaha teslim olurlar. Ve uy-
durduklarr ,seyler silinip gider. 5& I(äfir olup halkr
Allah yolundan men edenleri bu bczquncult-rklart
yüzünden kat kat azapla cecaialrdrnnz. s Her
ümmete kendi icinden bir tanlk getirecefiz, seni
de onlara tanrk tutaca§tz. Biz her seyi acrklaSran

tnüslümanlara hidayet, rahmeb ve mü[de olan ki-
tabr indirdik. rF Süphe yok ki Allah adaleti ivilik
ve ihsanda bulunmayr ve yakrniara muhtag old,u-

§u se'7leri vermeyi emreder ve cirkini, kötüyü, halr-
srzr nehy eder'. ibret alasrnrz diye size ö§üt verivb
ruz. & Bir a-hde giriEince Allaha ka.rsr sözltnüzü
yerine getirin ve Allahr kefil gösbererek pekle.stir-

- difiniz yemini bozmayrn. Süphesiz Allah her yair
tr§rn-rzr bilir. ,F ipli§ini büktLikten sonra söken ka-
drna benzemevin. Bir kavin'l ötekinden daha vü\-
sek cliye yeminlerinizi bir hile haline koymayiri.

Allah sizi bununla srnar ve ihtiläfa düstüfüni.iz .se

, yi kryamet günri size acrklar" EF Alla.h dilereyrli,
s.izi tek ümmet yapardr. -Ama o diledisini saptrrrr
ve diiedif'ini do§nr yola iletir" Yant,l.lannrzdarg
muülaka sorguya eekileceksiniz.'? Yeminlerinizfl
.irirbirinizi alda.tmaya älet edir-1m"3.7in. Sonra temel-
li yerlesen aya.lmz kayrverir. Hatkr Allah volunr
da.n rnen etmenize karsrhk belä,ya ugrarsrnrz v0
bü.-yük aza.bt liak edersitriz; :ß A,llr.he karsr giristigi-
niz ahdi ärii bir menlaat tr;r1'31i.1.i;r.trda bozma5r111.

A.ilahur emrincle olmak hilseniz sieirr icin da"ha ha-
yrrird-u'. qF Siz,le olanlai' tükenir: Allahrnkiler ise
kahr. Sabredenlet'i.tr tnükir{al;rnr, yalröiklarr bu gü1
zel ise karsrhk, mutlaka 'r'ereL]eiiz .? Erkek, kad,m
inarra.ra.k güzel isler yauaniarr temiz bir hatrata ka-
vrritu-turuz ve 1.aptr§'l bu giizel ise kargrlil< mtikär
Iatinr t,ctiriz. ''*' I(ur'an okuSrt-..anf1n z)rr7afi taslan-
trus seyba.ndan Allaha -cltur. rß §üphesiz, inanan

-iJT-

()
at
3:



OaLl1O1f .

lletniez
[.jöz]eriI
l<i onla

IYCI,

nda rsteBriyerek drl
r baska 411ahr inkäi

kaibi
inden
eden

E AI-

kl

1[el

uril lr's Rabbin
redenleli'
sonla da
ärslattan ve

'n Ä1laht
h oniarr
eclikleri



(endi iqlerinden bir peygamber gekli ve onu ya-
lanladrlar, azap onlarr yakaladr, onlar zalimlerdir.
"f Yalnrz Allaha tapryorsanrz size verdipi heiäi
ve gtizei nzrklan yiyin ve nimete qükredin. tr-

Allah size yalnl2 ölüyü, kanr, don-ruz etini ve A{-
lahtan gayrrsl igin kesihni.§ llayvanr halarn etmis-
tir. Darda kalan, isyan niyeti gtitmeclen ve taä-
la olmamak sartryia ,bunlan yiyebiiir,- §i.iphe-riz
Allah yarhg'a'rian ve aclyandrr. .s Su heläl bu ha-
larn diye yalanlar uydur.up Allaha iftira etme-
lin, süphesiz yalan sö;r:Ieytn ve iftira eclenler kur
Lulusa elemezler. * Ellerine gec--n ehemmivetsiz
l..ir .sevdir. Onlara acl brr azaD var'. cF yahudilere
tie dal-ia önce sana bilclildiglmiz sr'5,!E1i haram et-
rnistih. Onlar b)ze zultrtti etmecliler. nefislerine
zi.llmettiler. "r1 Sor:ra Rabbin biimeden .hötü i-qlel
vaprp tövbe ederek Lsläh olanlarr bu kötü isler{
i'a§men yirrhgar'- O ba§rqlayan ve acryandrr. +
jbrahirn, Allaha itaat eden bir adamdrr. Do§ru if
di, rn'triklerden degildi. .t Allatrrn nimetlerine
sükrederdi. Tanrr our do§ru vola iletmiSti. a

Dünvada o rette de i-
'yitrerdendir. etmis \olan

Ibrahim'in O rfiü.srlt,
lerdc:r deä haramh(i
anca"k o gi.in hakkrnda ih'Liläfa d-üsenlere farz kr-
l.rnmrsirr, Rabbin krr,,arnet eLlnü ihtilä,f noktalart
ha,iikurc'tra hül<r,riinri u"0."--1ir'ir. + Rabl-.iniu vol,-rI
rLa hiiirr,clle rre giizel ö§'ütlerle d.,ivet et. Onlarl{
en gürel bir tarzcla konus ve ta.r'tr.s. Rabhin kendi
5rol,.rn,Jan sap:',uiau ve clo§lu yola gilenleri dah{
iyi biUr {' Siz: \.eriien ceza kada.r.' siz de onlara
ceza vi:r'in y'.n::. sal:iecier'seniz bu tlr1"'.rm sa.br.rirla-r
iqin il rl-ra havii'lrd-ii, + Sa.bret. Sal:iur ancak Al-
lahtl d..s1.eg=i'7i.r n:iirnkünrlii-r'. [!q-f irinr' düzen kur
duklarlnrtan dolavl iizüii:ne. :i Siipliesiz Allah ken-
disindi:n korkanlalla ve iyilik ede,nlerle beraberdir.
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(jl,nl acir),'.ala ve rahrttretr,i
L,irtiin varltirlan kapniynn
Atrtrahrn adr ile.

lß Krrlunu, äyel,1t,ri-irrizdell bir krsmrnt gösl r.'re-

lim diye gece rnesrrlili lrat-a:r:dan. gevresilri kcr:,iu
krldrfrnrz mesctdj a,l".st;"ya gtltulen Atlaha .siri";rir-
Ier ve övgüIer" §illplresrz ki o her;eyi du3,a,ir ve
.görendir. e Biz Muszr'va kitap verdik ve bcnriei:
gayrrsrru vekjl ta,nrruarlrtriar dive onu Israilo§u]la-
nna do[r'u yolu gosterel: i e]rber klldr]:. s Ey l"{uh'la
beraber gemiye b.indirjp hurt,ardlptnrrz insa,nlarrn
soSmndan gelenier siigrl,esiz l{uh eok siikredell bir
kulduf,Israilop,uilar:nir sLillu acrkqa bilclirrlll'.:
Siz dünyada iki clefa Iesal, erkaracaksulrz ve, ihi
d,efa azgtnltk r/e l,a.I:::lrk gostereeelisiniz. + ftl:
sueunuz icin vazerijlr-,.:is clan r:eza inlaz edl)i-r cp.r

zaman Qok sicldetli da,vl'ana,n krrllarulrzl s!se ricrl-
ladrk. Oniar evirnizin irierin! rrras{trdrlar'. i,1r1:rir-
mrz böylece Vefine peldi" rF E1irta ra[nle]l e,? si'i'l
ra sizi onlara rnuzalle'r lirlcltk. Size Lrtivül: se 'r:ret

ve evlä.rtlar rrerrJj}. Sizj kalabalrtr: trir n,rillet var-r1rl:.
+ Ve dedil< kj: Ejr iriili)i riaparsa-r-trz ]<endi"nlhr-
nltzun selämet,j iciir r7;ri.,arsrnrz bil ft-nalrk r-errat^ia-
nrz o ]<.endin.ize 1e::a,lrk olur. lki,rrci -suq irjn vaz-
erlilrrris oJan ceza j-irlaz edrlcligi sl r-arr'a iilti:l,iz_:r:
diisr.na,nia.r' qriircler rljl< l<l rizi yezi\ etrii:ler, r.:rl-,isr
p;ibi mäberli bas:rrak clde edilezr ^seyleri l, är,rilen
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tatrrip ebsinler. a Ama Re.b'biniz size 5rine acrdr.
E§'er siz eski günahlann.rza döner;seniz biz de eski
cezcttarrrr,r.za döneriz. F.iz inanm-ayanla.r iqin ce-
irc'nn,,.nri yurd krldrk. ,F Gerqek, bu Kur'an en
d.o['ru r",olu gösterir ve haytih isler yapan mümin-
lerr: !rü;rül< mükäfat müjCeier. s Ahiret hayatrna
inanniayanlara a[n' bir azan ola,caktrr. {a insan iyi
gevner dileyeyim derken goli defa kötü seyler dile-
mis olur, cünki insan acelecidir. it E.iz geceyi ve
gündiizii ktrdretinrizin iki deli[i ola.rs.I: varattrk.

hrn ve yrilann {e
brnr geceyi söndü-
me öylece nerqele

vazrkt ve agrk bir maksät
vermisizdir. lF Her insanrn kaderini täyin e[-
misizdir ve mahser günü amellerinin defterini a-
grp önlerine koyaca§ra a Ve diyece§iz ki: Kendi ki-
tabrnr, oku. Kendi ruhun, o gün kendini sorguya
gekecektir. cß Doäru yola serrkedtten kendi hayrrna-
drr" Saprkh§a dtisen kendi zei,rarrna düser. Nasil
olsa yLiklü olan hiqbir ruh basl<a birinin yükünü
tasrmavacaktrr Biz önce bir elqi göndermeden hiq
hrir iimmeti cezalandrrmad-rk" s Bir gehri heläk
etnrek istersek ileri gelenl':rine emrimizi bildiririz.
Bu emirden glkar ve fesacla düserterse, o Eehri yet-
le yeksan edeliz. {a Nuhdan sonra nice topluluklarr
heläk ebLik" Rabbim kuilarmrn suqlanndan habef-
dardrr. O en gok haber alan ve görendir. # §il
tez gelip geien, dtinyayt dileyene diledifii sey'i or{-
da veriliz. Eiz cehennemi o gibiler i.gin yarattrll.
Orayrr alcalmr.s ve kovulmu.q bir halde girerlef.
ai inanarak ahireti dileyen ve bu hususta gayrCt
sarfedenler qahsmala.nntn mükäfaümr mutla.ka
görr-ir:ler. {. Onlara da bunlara da Rabbim lütuf
ve ihsanrndan yardrmda bulunur. Onlan ba§ry-
lar, I<imse bu ihsandan mahrum eclilemez. rF Bah
onlairn bir krsmmr bir krsmrna na,srl üstün lnl-
d.rt<. Ahitelte derecelerin en büyü§ü ve tercihlerin
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cn bLilzü§ri olacaktlr. + ?,lLahtair gayrr tap:rlacak
tanrma. yoksa zclil bir halde yardrmsrz, tek basrna
kalrrsrn. li Rabhin kenclisinden baskaslna taplnzima
nrzr, anaya br;bzr\a iyilikl,e l:u!,unrnanrzr ercretrnis-
tir. Onlardan biri§ ve\.a ir:r il<isi senin ha1 atrnda
ihtiyarltl< vaslnD 9.ir.c'rse, crlara üf bile ck:;:ie: Dn-
lara .sert selt süvieme: taili söz sövle. rF ikis.ire kar
.sr da tevazir ve merhametle kanatlarrnl indir ve

i'a-rabbi de. Or;Iar beni cccuklu[umda na-.rl rietis-
tirdilerse sen de or:lala ö]'le rnerhamet et. lF Tr;iniz
de olanr Eabbiniz sizden ivi bitir'. Ivi, terniz iasan-
lai.' clur'-qanrz süp!':esiz Rabbiniz tövbe edip hakka
dönenleri yartgar. lF A]<i'abava, yoksula, yoiria
kaimi..a, hakktnr ver ve isi:a(a cliiserek brrs yele
mafunr Savurn]a. l& Ge,.'gek, mirlla!-'lnl tx.s yere sa-

erp savulan"l.ar .sev.'tanla k-arcles clurlar' 
"6 -rq.o'tana

Rabbine karsr rrankör'dür'. t: Ralrbinden -rrrrrrlu-

['un bir rahnreli dilevelek Gnlala (Akraba ve r/ok
sullara} bir sev vetemez. r.'iiz cevirmek zcrunda
kalrr.-"an trth sözler ile gönüllerini aI. + Elini boy
nuna ba.!lan:a, fazla cla uzatma (Ne cirnri. ne de
müsrif ol) ycksa kendini avrplarsrn ve bir seye
güctin yetnreyerek pisman oturur kalrrsrn. + Siip-
hesiz Rab,bin cliledi§inin nzkrnr lmllastrnr, dile-
digini daraltrr, O kullarrnrn her yaptrfurdarr ha-
berdardtr ve hersevi görendir. a Yokulluk korku-
su ile evlädrnrzr öldürr»eyin, onlarln da- sizin de
nzkrnr biz veriliz. §üphesiz onlarr öldürmek pek
büylik bir sugtur. tF Zinaya vakla-qmavrn. Zina kö-
tüclür ve ferra bir yolt[tr. '$ Haklt olmadlkga cir.na
krymayr Allah haram etti. Kim haksrz yexe ädsrn
ölclüriirse mirascrsrna kaatile karsr bir kuvvet ve
yetki veldik arna ölciurmeetre ileli varmamait. §üp-
hesiz o yardlma urazhar eclilmistir. c& OlSimluk ga
gma yetisinceye kadar, yetirnin ruahna el siirme-
yin. Ancak O mah iyi bir tarzda idare edebilirsi-
niz. Ahitlerinizde duxun. Stiprhp5;, ahitlelinizden
sorumlusürluz. s Bir ;eyi öIgerken ölge§i tam
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tutun. Tarta,rken do§m terazi ile tartrn, hakitrnrz5
. da hayrrirst budur. 'I{ilenin sonu da kirtädü-r. re ei[
r-::redi$in sevin ti-itüncle rsrar- eime. Cüakü. kulak
ci.a, gcrz cl sorumludur. a DüIl.
r;aria böb Cünkri ne l,eri yaraf
taj:ilirsin ra ;rsfisg6ilir + Bütün
hanlar kötüdür Rabbin sevmedi§i qevlerdir, 'r Eun
lar §ana Rabbire vahlretti.Eji hikrnetierclir. Allahtar[
gayrt tapriacak tanrma. Zelil bir talzda cehenneme
a-trlrrsrn" 's Ra,bbiniz size erkel< cccuklar verdi dp
kendisini.n rnelö!<l.erCen ku go",rklr., ml var?,Ge[
g.ek" ne idcriah bir s<jz söyhivorsunuz lF Muhakkai<
ki, dtisünsünler di'r7e, qu ärrr'anda meseleyi aqtk
olarak tekrat tekrar anlattrk. Ama bu anlatrs onl
larln büsbütün uza!<lasmalanna sebep oluyor. .s

De ki: Onlan diled-ikleri qibi Allahtan gavn ma-
br-rff"ar olsavdr arsrn -sahibine ulasmak icin Uir vdt
ve seirep ararlarch- + Oysa ki Allah onlarm söyl-

.ledikterinden münezaehtir" Cok yücedir ve büyül<
bür. {' Vedi gök ve .yer ve onlarda ne varsa. Ali
lahr nnksan srfeitlardan tenzih eder. Higbir sey
yoktur ki Alahr hamdeiie.'ek noksa.n srfatlardal
tenzih etmesin yalnrz siz oniann (flünladaki bi!-
tün .,rarhklann) hör1e -"üirrerliqterini anhrramarsi-
nrz, n:1rha.!,<kak l<i f!. rner:hzrcet eCen ye rTarhraya{r
d-rr. {- Se;:, Kr-r.r''I-n p1.111:'knn [i7 s2ninlg ahirete i-
nanu-=rvanlarln .-tras!na bil g;izli 1:erde gereriz. *

{,nia.rnasuriar ci15'e gtnüilerine perdsier gerer vF

kulai<larinr aguia-gtrrrrrz. Ve sen i{ur'an da Rail-
binin tek oi,ii;gunu ynl
geviririer. :i Biz, seni n(-
yi dinieyeceklerini v CP
lice konusurken (Siz aqgak büyülenmis birisine
u],anussunuz) diyeceklerini pek iyi biliriz. s Ba+,
sana nasrl misaller getirip de yoldan grktrlar. A:i-
tß bir yol buimaya gügleri yetmiyecek S Dediler
ki: Bia l;emik ve toz haline geldikten sonra ml yq-
niden halk eriil-ip diriltilece§iz. .ll De kil Tasyahüt
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li cienrir olsun. ii Yahut akh:lrza ne gelirse daha
ii biiytrk ba;ka e olsun, mutlaka dirilecek
il; siniz. Kim bj k diyecekler de ki: trlk
ä-i Oefa Fizi yar Alay ederek haslarrnr
ii salhyacaklar, bu js ne zarr,ar, olacak diyecekler,,.,.
i; de ya,ktnda. + Ogün sizi ga§tra-
l! cak k ical-ret edeceksiniz ve dünya

ii 6" üddet kalmrs gibi olacaksrnrz.
ii * Kulla,rlma s[rytre, sözün en güzetrini söytresinler.

Süphe..riz ki .seytan araXalrna fesat sokar. Muhak-
kak ki .seytan jnsar:rn apagrk düsrnanrdrr. le Rab-
biniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size acrr, diierse
azap er)e:r. Bjz seni onlara vekil olarak yollanracirk,

+ Ve Rabbin göklerde ve yerde ola,nr pek iyi bi-
lir. Muhakkak ki bazr peygamberleri bazsrndan
üstün lc,Lldrk ve Davud'a Zebur'u verclik. + De ki:

Allahtan gayn iiäh sandrklarrnrzr ga§rrrn, onlar
sizden bir derdi uzaklastrramazlar ve de§istire-
mezler. iF Onlann qa§rrclrklan öyle varhklar ki
bizzat Lendileri de hangisi daha yakrn acaba diye
Rah_le-riire ulaEma-k jcin bir qare alaytp. dururtrar.

Onun ra,hrnetini urnarlar ve azabrndan korkarlar.
§üphesiz ki R.abi:inin a,zabr gekinilip kaginrlacak
birazapbr. a HiQ bir sehir yoktur ki kryametten
önce heläk edip 1erle bir etmiyelim veya siddetli
bir azaha cafJlttr'Itia\ialtm. Bu, kitapta yazl].dtt.
iF Bizi mücizeler gölide.r'nrekten men eden sey ön-*
ceki ümrr:etlerin c n:ücizeleri- , yalanlarnalal'rrirr.
Semucij'a zrcll< bjr mucize olarak disi deveyi velcllk.

Ona zuln:ettjler. Eia äLyetleli ancak korkutrnak i-
girr gölderir;z^ 4. Flani sarra demistik ki, Rabbin
ilrsanlarr ).usatn'iist:r'. Ye biz sana görciürdü§ümüz
rüyayr da Kur'ar:daki l;'rnetlenmis a_[acr cla ancak
insanlalr rjenemck igilr gösterdik. Onlar.r liol"l"r;t
rrradayrz, ama bu clit-,ray:n taskrnjrklarrnr arttlr-
macla. s Hani 'pir zarnan rrieleklere Arlerr-i,e iectle
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edin demi-stikte lblis'ten gayn hepsi secde etmisti.
Iblis: Baig:ktan yarattr§'rn mahlüka mr secde e-
deyim demisl,i. I Bar,a demi;ti, benden daha ulu
ve trzüce ola,rak yarattrprn bu mahlük l<imdir bildir.
Beni klyamet gi.inüne ka.dar ya.sattlsan yemin ede-
rim ki, pek azr müstesna, insan soyunu yoldan
grka,racafrm. + Allah, git ttemisti. On]ardan saha
kim uyarsa (Kandrr) hepinizin cezast cehennern-
dir. O ceza tastamam bir cezadrr. + Onlardan ki-
me gücün yeterse, seslen, yerindcn oynat, ath ve
yaya biltün ordunla ü.stleline yiirü, onlarla rnal
da ve evlätta ortak ol, vaitlerde bulun seytan ya-
landan gayri bir vaatta bulunamaz ki. le Süphe
siz asrl kullarrmrn üstünde hicbir kudretin yokttrr.

Rabbinin onlara vekil olusu yeter. T O, Rabbir-riz-
le lütfunu alayrnrz diye sizin igin denizde gerni-
ler vüzd-ürür. O size merh.tamet edendir. c& Dediz-
de baqlntza bir is gelince taprp qa§rrdrklarrr:rzrn
hepsi ort,adan kaybolur. Ancak o, kahr. Ama siai
kurtanp karaya cikarrncada yüz cevirirsiniz. Insan
ne nankördür. rF Sizi herhangi bir yerde orasryla
beraber yere geqirmiyece§inden veya üstünüze
taq ve toprak ya§dtran bir kastrga 5lollamr5rs,g2ful
dan emin misiniz? O zarnan kendinize bir koru-
yucu bularnazstntz. + Sizi bir kere daha denize
gönderip üstünüze krrrp pargahyan bir firtrna
yollamrl'acafrna ve nanXörtügiinüze karsr sizi
sulara gömmeyece§ine emin misiniz? Bizden ii
cünüzü alacak kimse de bulamazsrnlz. s Muhak-
kak ki biz insan o[lunu aziz kr]dtk. Onu karada,
suda ta_srdrk. Tertemiz rtzrklar veldik ve yqattrk-
larrnrrzdan go§undan üstün ktldtk. + O gün her
toplulu[u uyduklan imainlai'la beraber qa§rraca-

[u. Gercek, kitabt sa§ eiine verilenler, ktl ]<ddar
zülüm gormeden ki"uaplarrnr okuyacakla.t'. +.8ü
dünyar)a. kör oian ahjrette tie i.,ör'riiir ve yolunu
da sap.,tr::rst,rr. it O:iierr satra valty ettiii,jci ir.rirden
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gayrr .seyler lrydurup bize iftira etrnek iqin az kal-
srn seni de fesada süreceklerdi. C) rarnan seni dost
ciiineceklt:rdi. + Eger: sana seba-t etme kudreti
vermeselrdik, muirakka,k ki onlill'e kriraz me;rietle-
cektin. '} Eg'er bunu lrairsaydrn, sana hayatrn aersr
nr da öltimtin acrsrnl da iki hat otarak tattracak-
trk. Ve bize karsr kendine hie irir yardrmcr bula-
mayacaktrn. ;f Onlar ki az kalsrn seni yurdun-
dan grkarmak iqin t:.l-ciz edip drii:a.caklardr, ama
sen grktrktan sonrs arkandan peka,z müddei ka-
labilecekler {. Senden önce gönderili§'imiz peygam-
berler hakkrndaki stinnet de bu idi. Ve bizim srin-
netimizde bir de§isiklik bulamazsrn. s Günesin
batrp da g,:ecenin karanh§r basrncaya kadar na-
lraaztil krl Fecir vakti cle narnaz krl, sabah nama-
zrnda (veva sabahlevin Kur'an oku), (Melekler
tarafrndan) sahadet edilir. s Gecenin'bir krsmrn
da uyanrp namaz krl. Bu namaz sana mahsustur.
Ye f.arz namazlara iläve bir namazdrr. Umulur ki
seni Rabbiu o gtinü makama sahip krlsrn. 'F Ve
de ki: Rabbim, beni girece§im vere, gergek olarak
sok. Qüaca§lm. Yerden gergek olarak crkar. Ve
hazinenden bana'yardrm eden bir kudret ve kuv
vet ver. eF Ve de ki: Gereek gelcli, batrl yok oldu,
zaten bati hep yok olur gider. 'Y' Ve biz, Kur'anc.lan
inananlar igin ;ifa ve ,rahmet g;etiren ävetleri in
dirmedeyiz. Bu äyetler ancak zalimlerin zivarnr
arttrrrr. lF Insana nimet verdik mi. yüz ce',,ilip u-
zaklasrr. Ama bir beläya u§radr mr ümidini keser,
yese düsei. 's De ki: Herkes kalal<terine grile dav
ramr. GerEeIi, Rabbiniz bn dag'ru yolu kirnin bul
dq§unu herkesten iyi bilir: 4F Ve sana ruhu .soru-
yorlar. De ki: Ruh, ancal: Rabbimin bildiS_;i bir
iqtir. Zaten size bilgi olarak pek az gey verilmis-
tir. A Dilersek sana vahy eüi['iinizi senden gicler

me§e gücümüz yeter. Sonra bize karqt onu koru-
yaßak kimseyi bulamazsrn. s Ancak Rabbinin
rahmeti onu korur. Gergek, onun .(Rabbinin)
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bütün örnekleri aqrkga anlattrk. Ama insania*rn
gofu kabul etmecl.i, küfre düqtü. rF Dedi]er ki: Elze
yeryüzürrde bir p:nar fr-qkrrtmadrkga sana inaun.ltr-
yrz. rF Yahut hurma fidanlarr ile, üzüm 1

lalryla clopdolu bil bahcen olup icinden rlr
kaynamad.rkga (Inanmayrz). + Yahut um
gibi gögii palqa parqa üstrlmüze indilmedikge
yahut Allahla melekleri kalsrmra getirmedikqe
(Inanmayrz). rF Yahut alhn bir evin olmadrl..r:a,
yahut gözümüzün önünde gök yüzüne grkmaqrk-
ga, bunu ya-tr.san bile irerbirimize gökten yazrtt ir!r
kitap indirmedikce ve biz onu görmedikqe saha,
do§rusun, demeyiz ve sana inanmavrz. De ki:

Rabl:imizi tenzlh cdel'im. Ben bir insan ve
gamberden barska bir qey de§ilim. + Ama k
Ierine dogru yolu gösterer-Ie bir peygamber ge-
Iince insanlarr inanmaktan ahkoyan gey de (Al-
lah hiq bir insanr peygamber gönderir rni) deyig-
lerii.ir.. tß De ki; Yeryüzünde melekler bulunsaydr
ve- rahat rahat dolassalardr. Onlara gökten pey-
gamber olarak bir mele§i gönderirdik. s De ki:

Benimle aranrzda tanili olarak Allah yeter. §üp-
hesiz ki O kullarrndan habeldar ve herseyi gören-
drr. -r Allah kimi do§ru yola sürerse do§ru yolu O
hulur ve kimi sap'r,r::rrsa öylelerine ondan gayrl
bir ye,.rcbmcr bulamazstn. Biz onlan loyamet günü
yuzri koyzun iiör ve dilsiz olarak hasrederiz. Barrnak
larr cehenirenrdir. Orantn ateqi hafifledikge biz
sidoetlendiririz. li Bu da delillerimizi inkär edip
l<erlrik ye tnz olduktan sonra mr y€niden diriltile-
cefiz. Deyislerinin kargrh§rdrr. + Görmüyorlar mr
ki o Allah qtrphesiz gökleri ve yeri yaratmgtu.



Onlarrn benzerini de yarabma.fia gticü yetet'. Ve
qüphesiz oniar igin bir ecei (Bellt mliddet) ya-
ratmrgttr. Ama zalimler bunu irabul etrr.rezler ve
küfre saplanrrlar. a De ki: Rabbimin r;r.irrnet ha-
zineleri elinizde olsaydl sa,-ia1,<a vererek tüketi.riz
diye cimrilik eder sarfetmezdlt.'iz. Qr-irlki insan
gok hasistir. a L{uhakkak ki biz Musa'ya dokuz
tane actk delil verdil<" Israilo§ullanna s'rlr. I\{usa
onla,ra gelince Firävun demistl ki: Ey Musa ben
seni btiyülenmis görüyorum" s O da (Musa) de-
misti ki: Sen biliyorsun bunlara insanlal'a sarih
isaretler olmak üzere ancak göklerin ve yerin
Rabbr indirmigtir ve ey Firavun, ben de seni
küfr iginde heläk olmus görü,vorum. {F Onlaru Mr-
srr'dan crkarma§r takdir edince onu da (Firavun)
opunla beraber Olanlan cla sulara bo[duk. s

Sonra Islailo§ullarrna dedik ki: Yeryüzünde otumn
oyalanrn ahiret hakkrndaki vadimizin zarnanr ge-
lince hepinizi toplayrp huznruma gebirecekler" ü

Biz I(ur'anr hak ve gerqek olarak indirdik. O hak
ve gergek hük\mlerle indi. Seni de ancat< müi-
deci ve korkutucu olarak gönderdik. {F O Kur'an
ki, in.sanlara yavas yavas sindlre sindire okuman
igin krsr.m krsrm indirdik. s De ki: ister inanrn,
ister inanmayrn, bundan önce kendileri.ne ilim
.verilenlere okundufu z.ama,n onlar dizüstü kaoanrp
secde ederler. {' Ve Ftabbimiz noksan srfatlardan
münezzehtir. Ve Rabbimizin vädi yerine gelrnistir.

Derleq[A§Iaya a§laya kapmrp T{ur'au dinleyis on
laun husfrlannr arttrnr. $ De ]<i: ister Allah adr-
na ,ister rahman adrna hangi adla dua erlerseniz
edin. Bütiin güzel adlar oriLlndtrr. Namez l<rlar-
ken ne pek yüksek ne pek alcak sesie okilnr.a, iki-
sinin ortasi bir yol tut. I Ve de ki: Stikiir Altaha
ki kendisine evl$-d edinmernistir, Ve hükiLrura,uhk
ta orta§r yoktur. A,ciz olmadlir igin vei'[3rs ihtirra-
cr yoktur. Onlr büyük bil ve lrüyüktti*ünii- bildir.
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KEä{üF (Ma§an'a}
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Mel:!;e,le inmiq!ir" 10 rt,)e!t-i.r.

Qok acryan ve
bii6d.in varfllklarl
Alflahrtr adr ile.

+ ,§ükür O Allaha ki kuluna kitap o
kitapta hig bir i§rilik yokbur. 3F Do§ru bir
trr. Käfirlere kendi katrndan azap oldu§unu
ber verip ihtar etrnek ve inana.rak iyi igler
lara da güzel bir mtikäfat olaca§rnr
igin rndirdl. ä Orada qoäu ebedi kalaca &

Allahrn kendisine evläd edindifini
korkutrnak icin indirdi. jF Ne kendilerinin a.-

talarlnrn bilgileri vat. A§rzlarrndan crkan
ne küstahqä? Onlar yalanrlan gayrl bir sey

.soz

lem-ezlen. 4 §u Kur'a,na inanmadtklan ve

vüz cevird,ikleri igin üzülerek kendini heläk e-

clecek.qin?. rF Biz insanlartn hangisi daha iyi
isieyecek, srnamak igin yeryüzüirde
süs olarak halkeitik. s Biz eLbette

ne varsa bir
ne

versa trrepsini sonunda kupkuru topt'ak haline DO-

tirlriz, I Keh.if ve Rakim ehlini.n ahvallni"
rnrlcrzerniz mi savryorsun? ,i Hani o genqler
i,ara,va sr§rr.^arak Ratlbimiz demisierdi. Bize
fr,rndLn fui1 1a.!r-met ihsan et ve i,slerimizil-l r

I:a erisrnesi icin irnkän],ar ver, 's Bunlrn
i:i:t onlan birEok yltrlar ma§'arada uykuya

t-



drk. s Sonra iki taraftan hangisi ne kadar vatrp
kalktrl<larinr täyin edecek diye onlalr tekt'ai uyan-
drrdik. ;s Onlarrn ahvalini gercek olarak sana an
Tattyoruz. Süphesiz onlar Rabler:ine inanrntsla.r'dr.

Biz de hidayetlelini arttrr'::rrgtrk. 'r" KalLrlet'ini ger
geIe ba§lamrqtrk. Kalkrp: Rabbimiz, göklerin ve
yerin Rabbidir, ondan baskasrnr ga§rrma.u-.iz. Ve biz

öyle bir ;ey söylelsek, get-qekten ayrrlmrs ol uruz
dedikleri zaman. {' Su l<avmimiz Allahtart piir;r't
bir mabut kabul etti. Bari buna Cair agrk clei-illeri
olsaydr. Yalan yert Allaha iftila edendeir ciaira
zalim kirn var dedil<Ieri zaman. 'ts nflaclem ki dedi-
ler onlardan ayrtldrntz ve Allahtan ga5rlrstna l.,ap-
mayacaksrntz, ma§araya srglnrn da, Rabbiniz size
rahmctle Ierahhk versin ve isinizdc kolayhk hsztt-
Iasrn. ti: Bir görseydin, günes clo§unca, rsrgr, n:aga
ralarrnrn iqine tie§il sa§ taraftna vuruyordu; ba-
tarken de sol tarafrnda. Ve onlal nia§aranrn ge-
nis bir yerincieydiler. Bu, Allahrn mucizelerinden-
dir. Allah kinti doit'u yola iletirse r: do§ru yolu bu-
lur. Kimi saptinrsa oua do§ru yolu gösterecek bir
dost bulamazsln, + Onlart uyantk- sanrrsrn, hal-
buki uyuyorlar ve biz onlan sa§ ve sol taraf-
larrnr gevirip durmadayrz. Köpekleri ma§alanrn
methalinde ön ayakiarlnr yele uzatmrs, yatrnada,
hallerini anlasaydrn kaqa.r'drn ve halleri sana kor-
ku verirdi. it On]arr nasrl uyuttuksa birbirlerinc
sorrnalarr igin öylece uyandtrdtil. Iqleiinden bili:
Ne kadar kalmrgrz buiada dedi. Bilgrin veya gü-
nün bir kismtnr uyhu ile geqirmi-.iz dediler. Fi,ab-
bimiz datia iyi bilir decliler. HeIe birinizi sri gii-
müqle ;sehre yollaym rla terniz yiyeceklet'den bil
miktar getirsin. Ama ihtiyath davransrn, hig
kimse sizi duyup anlamasrn. iF Anlarlalsa ya tas-
larlar sizi ya da dinleline dötrd.ürürler. ve cnlar'-
dan hrg kurtulamazslnrz. :t iste boylece Alli'ilirn
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i,s)er r;apanlara bu iyi islerinin mükäfaturr esir
gemeyiz" + Orilar icin altrndan lrmaklar ahan
cennet bahqel6ri r,arclrr. Onlar altln bilezikleri ve
altin- ve gümüsle isle nmis ince ipeltten yesil elbi
seler p;iyecekleldir. Yumusak yastrl;larda yatacak
lar. Ne paria,k mükäfat. Ne güzel hir yatrlacak ver.

+ Tesbih icin onlala -su iki insant anlat. O ikisin
den birine etlafrnr'hurnra a§aqlarryla gevrilnris
ve iqii-tde bu§day biten iki iiztim bag=r verdik" §F

Bu ba§larrn ikisi de tarn zamanrncla nreyvelerini
verdiler. Ve bir qey esirgemediler. Iki ba§ur ar"asrn
clan bir rrmak da akrttrk. t' Btr adam bol bol nrey-
ve elde edelken, söz temsili Jrakrntrta «ben serr'ret,
ziirriyet bakrmtndan senden daha zenginirn ve
daha büyü§üm» dedi. $ Bahgesine günahkärca bir
kibirle gitti ve dedi ki: Bu bahcenin hiqbir zatnart
harap olmryaca§rna inanryot'um. + I{rvametin ge-
lece§ine de inanmryolrln:. Ama bir zaman gelip
Fl,abbime dönmem icabederse bu bahqe yerine bun-
dan iyisini bulaca§'inr. s Komsusu ona cevap ola-
rak dedi ki: Seni evi'elä topraktan sonra meni
darnlasrndan Sraratan sana erkek bicimi verene i-
nan:rnlaz nrrsin? l& Bana geiince, Aliairr Rabbin-r ola-
ralt tanrrrm ve R,atrbime hicbir es kosmam +

Eahsene girerken 5öi,le söyienelisin: Allahrn dedigi
olur, kudret yalnlz O'nundur. Sirndi vakra be"ni ser-
vet ve ztilliletge kerrciinden kücük Eörüvarsun" +

Ama helki de Rabl
j),i hir scy vereceli
rrt ir,3i1-et (Qekir:ge)



kum toprak haline gelebiiir. ry' Suyunu o kadar
deritre indirir ki onu Vukarr Elharamazsln. \ Eöy-
le de o-lclu" Meyveler! ceklLgeler tarafindan imha
edildi. öyleki o, bahqe-rine ;raptr§'r n:asra{lartn bo.sa
gitr::esinclrn eli brr[ründe t-aldr. ^A:smalar da kutu-
r,'up c1ök-iiiunce: Ah, derli Fabbime €s kos:namr-s oI-
saydrm tF Ania simdi ona .{llaira karsr ne bol zriir-
r'iyeti ne rle geiriq setrreti 5'aldrn edemez. 5! tsöyle
hallev'de hakjkat*r,e korurna ancak Allahrn etrinfle-
clir. En iyi n-rükäfat ve en r]:i akrbet A.llah nezdin-
deciir. s Bu dünya hayati l:akl.,rnda onlara :§ü br-
ne[i ver. Eur havat gökten in:iildi§irniz ve bitkiler
tara,lu:da,n -rrutulan snya bcirzel. Eitkiler bu säye
de ye,serirlerse de bir sabah riizgär'rn önünde sav-
rulan san:an haline ppiirler. Cünkü Allah hersüye
gücü yetr,endir. + Matr ve evlät tiünya. yaqayiqrnrtr zi-
netidjr. TIayrr ve iyiiiklelse ebedi kalrrlar, Ra-bbinin
kat:nda claha büvük mükäfatla karsrlanrrlar, s,o-

nucu da claha iyi olur. ti O güu da§lart yerin-
den sökeriz. Yeryüzünün dümdüz cldufunu §.-r-
rürsün ve herkesi istisnasrz hasrederiz. tF Herkes
saf saf Rabbin huzuruna grkarrhr. Muhakkak ki
Allah <<Once sizi nasll yalattrysa öylece de huzu-
ruma gelcliniz. Size belli bir rrait de belii'tme[]ik
mi sanclrr:rz?>> der. s Kitap ortaya konmustur. §uq
lularr görürsün ki c kitapta yazrh olan seyler yü.
ziinden korku iqindedirler. Ve eyvalr bize der[er,
bu nasrl kitap ki kügtik brlyiik ne varsa -sayrp
cIöl<müs, ne yaptrlarsa hepsini karsrlarrnda buiur-
la.r. Rabbrn kirnseye zülrr'etmez?. ry. Hani bir za-
rna:llar biz melekje;:e Adem'e secde edin demi$tik
de llolis'ten g'äyrrsr secde etmisti. iblis ein taifetin-
ctendi. Allahrn emrinden crktt. Beni brrakrp d;l o-
nu ve zürriyetini mi dost edinivorsunuz Oysa ki
onlar sizc düsnrandrr ..{llal:l b'rrakrp .seytanr dc,st
edinrrreyin, zalimler igin ne l<ötü bir bedelclir bu,
s Onlan ne göklerie yerin 1'aracirli,srnda 1a,rrk

tjt 'l ' tj | :rjrt,t | '-: ::j u ! J:r_:



krlClk ae kendilei'ii'lirt varadtlr-trnda Insanlan do§-
rur 1-oldan saptii'ai-ti;lrl cla i<ei'"dime Srarclrmct edi-
nemem. s O ilün bana es l<o5trrklat'tnrzt ga!;trtn
der dc qa.§'rr;rlar ar:na onlar gehnez. Biz onlann
aralarrna cehennentc-ia uqLtttlm koymusuz,:lur. t&

Sriqlular.' cehennemi göri!rli'i' ve igine düqecekleri-
ni a"nlai'lar, alrla kaqaezrl< ver bulamaziar, Jf' Biz bu
I(ur'anda insaniaia her cesit örne§i aqtkca anlat-
madayrz. Ve insan hel seyden fazla rnticadeleci-
dir. .§ insanlarr kentliiei'ine dog*ru yol bilCiriiclik-
ten sonra da inanrnaktan ve Rablanndan af clile-
mekten men eden sey, ancak evvelkiler hakktndaki
heläk olma hü.km'Lrnün geimesini veva acrkga a-
hiret azat»ntn catmasrnt beklevistir. + Biz pey-
gamberleri ancai< müjdeci ve Lryancr olarak gön-
deririz. Käfirlel hakkr batrlla. gidermek icin ugra
srrlar. Ayetlerimizi ve keudildrine verilen korku-
tucu haperleri alaya alrrlar. s Ratrinin äyetleri
ilä ö[ütler veritdi§'i halde ondan yüz qeviren ve
elleriyle hazrrladr§r seyi unutan kisiden claha za-
lim kimse var mrd.u'? Biz onlann anlamamalarr iein
gönüllerine percle cektik, kulaklarmr a['rrlarrf116l.fl1.

Dofru yola qa§rrsan da, o Vcla geirleleri inrkän-
srzchr a-ri;rk. + Rab!:in lralliga-i,.an ve rahrneti qenis
olandtr. Hak eitiklerine ka,rsrLrk onlarr he"lä]i edr,-
verse azapta acele etmis olurd!,i. Arna onlala va,a-d

edilmis bir za,rnan vnr. O zAnlsrl geltli mi, Aliair-
tan gayrl st['inacak iri.r In.t'r<a,r:'i bulamaziai'. * f:§-

te zfrliir.r-r ettikleri iq;i1 5"rU,, c[tiglnliz ]:urtc:r sehir-
ler. Biz onlat'ur ]leifrkr ici.nde bir nehil beilrfnti.s-
tik. äß (} zatnatr ki }ili,lsa o gcr:ri:re: Ben detrtisti iki
deniz:in i<a.vustttirr -i,rPre l<:lr-l.,ir durmzdttr g-rde-

ceäim. Voya vrl!.ar:ir. bu u§ui'da eah^saca§rm. -s,

iki derriain kav.sag=ma va.r1rl<lau zarnan ballklarrnr
unui,urus.l;.r'dt, babli c1enize atlamrs da.lip bir yol
bulrnu-;t,r;, s Or;,-lan gegl;ikl,en sonra Musa gen-
ce: Kugluk yeme§imizi geiir dedi. Yolculuk yordu
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bizi. s Geng. gördiin mü dedi. Kayanrn üsti.i4de
otururken bahfr unuLmustum, on1r- bana unutltu-
ran vc sana söyler-ilelrre engel clan da qeyiandrr.

Eaitk denize acayip hir sulelte dahp gitti. {. I\{rtpa
lräcit:-i:rnrz buryd.u dedi. r/e kenrii izleli::i takip ede-
rrk gcri dündiiler. lF Bi-r .srra,da ki.r.llalrmrzdan biri-
ni buic'lular ki biz olla katinlizcian la-hmet ve iilm
velmiriik. E Mnsa o»a deCi ki: Snna ö§i'etilen [,.e1
qek bilgiden ba.na da ö§retirsen .sana uyayrm nrr?

.ts O, dedi ki: Sen btnimle berab::r olma§'a aava[a-
mazsln- ll Esasrnr l:avlamana iml<än olmr5ran bir
r,:eye nastl clayanabilit'sin. * Ii.{nsa dedi ki: Alfah
clilerse sa!:r'ettipimi göreceksin. Ve hiqbir iste silna
äsi olmi.r,acaätm I O dedi ki: Ilana uJraealisan, sAna
irna ait bir seV siivleninceye lrada,: bana hiqbir 5ey
.sr.,rt'trna :s BöVlece kallirp r,-ola dii.tüler Nihavet bir
r3emiye bindiler. O, gemivi de)di Musa dect-i ki:
igindekileri bofmak igin rni deldin gemiyi? {ulu-
)-rakkak ki yaptt§tn is pek kötü. s O,. demedim hni?
dedi. Gergek setr benirnle bel'aber olma§a dayana-
nlazsrn. * Mnsa utruttum dedi. Azallama beni; bu
isde bana güclük crkarma. 's Yine yola düstiiler.
Bir erkek qocu§'a lastladtlar. O, qocufiu öldürdü.

Mu-ca: Terterniz bir cana l<rydrn. Muhakkaq ki
kötü ve yasak edilmis bir serzi yaptrn. Dedi. I O,
Sana demedlrn mi. dedi gerceki sen benimle bera-
ber o.lmaga daya-tra.rnazs1n. a Mu-sa bundan $on-
ra dedi sana birsey sorarsam beuimle aritfdas
ohrra ar.trk. O zaman benden aylrlmakta gergek-
ten mazur olursun. + Yine yolrd.r.istüler, bir sdhre
vard,rlLr, halkrndan yemek-isteCilerse de onlart do-
yutan tek kisi qrkmadr. Ytkritnak üzere olan bir
duvar buldular. O rluvart do§rulttu. Musa flecli
ki: Dileseydin bu hizmete karsthk bir ücret alrr-
rln. '+ O, iste dedi seninle benim aramcla arlrrhk
mukadder. Sabrerle:rrredi§in seytrerin ig yüzünü sa-
na anlataylm. + Geili, denizde Ealtqan yoksul him-
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selclro.1[, OnLl h,Ll,..,.lr't,-r bir h,;rle gebirmek i,steclim.

Cii nicu o civar'cla l;ir h'.lkiin,cl.a,r vardr ki bätr-irt
gernil.:ii gasn el,rr,-,1-:-,',;ii +1 C-,,-',-täa gelinre, artast
bai;a;i inanmrs k!'rl-;li.-r',ii. Eu c,rrnDu ana irabasr-
ni r.siii[,: r,e i<iii:'.: ii,:i.n::;1.jtn kot'ki,-t§r-tm icin
öletliuir-iru- .T' I?,ablt r'inrrl illil.iari. l;r1 g6cri,-rrln yei'ine
on-iilr.r-, nr.el,hame.ili. orl ,lln ilr.ilrilUli..r, bir qOCUk
ys1'11.,,3,.ini dilerlitr 4' l)ilrra|la s':hirrde iki yetim qo-
cugr-rir,-'rr,t. A!.trnda,t -vrrtinriel^; aii hir-defin-e va,rd,r.

Babäiau da temiz bir adarndl" Rabbim onlartn oI-
gunnuk qagrna geliuce rJefIneie.rini qlkarnlalannt
irade etti. Buntrall kenclitigiind.en yapnradrm. trste

sabreC,emedi§im se-yielin ic yüzri s Sana ZilLl<ur'
neyn (ki boynuzlu) yi sorurrorlcr. Ona ai.t h,abeu-

leri de okuyahm size. # Eia onun mü"lkünü sa[-
Lamla,iülnnrstrk ve ona li.izurml'u herse\ri vermiry-
tik. qF O kendi yolunu tutbu. 4a Nihayet günesiri
babtrfr yere vardt. Ve günes siyah bir gamur lia-y-
na§rnrn iqine batar gibi geldi ona. Orada bir hai-
k4 rastladr. Biz Zirlkarne:rn'e dedik ki brr hallci
ya cezalandrr, va da ona rntiX,eyim davran. # O
dedi «i: Icinizde haksrz isler yapanlan ceza,landr-
racai--rm" O kendisini daha siddetle ceza,l.a.ntÜ.rarak
olan Rabbine dönecektir. + Ama inanan ve iyi iq-
ler yapanlar en güzel mükäfatr alacaklardlr. Biz
o'nlara emrimizin icrasrm kolaylastrraca,lrz. ;$ Srlu
ra yoluna devanr ebti. rF iVihayel; qünesin dogdrtfu
yere vardr. Orada bir ha,lk buldu. ki gi-ine.sten ko-
runrnek icin biz kendilerine birsey ver-rnenristil<

(Elbise ve ev). {' tsu bir get'eeküir, günhä biz onun
yanmlia olanlarr bilgimizle kusabmrstrk s O yo-
luna devam etti. 'ts Niha.liet, iki Ca§rn-arasrnd-a bir
halka rastladl ki söyleneni zor anlarlärdr. $ Ontar'
derliter ki: Ey Zülkarneyn, Yecric ve Mecric. mem-
lekette fesat grkai"rSror e§er bizimle Yecüc Mär:lic
arasina bir duvar gekebilirsen, sana bir cizye öde-
memizi kabul eder anisira? §i O dedi ki: Allahrn ba-
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na \reL t.li6:i ku_,i-v'et,, sizjn cizlc"r', jzden riaha hayrr-
.lirlt'. Ra;r;,: iJ;ice -).'rititir t-tlii:,. r,i;inic Ye I uc 14e-
r iic ar ?ltie, I'iti.-)iai'f: t-'t\ (ltiva: c.,tre 'yii::. + Il:.: di'lil
'lrrl,i ;-Lra,:,-i ,,t'li,ki L.t,.rli:r, la:'t rrc;;:liln,anr icirt l-,;it

Ii]Ji iti". rlt iriirie'i ,r,e ir.i,;. Ve ritdi )il: I{cil'til'l(';le (

let,rn f i t.jt riritr' ates gti-ri .Etzar.rlt, Sc,lrra iedi ]

il,;.r,ra r-,r'rr,,js -r.,raiir:n letrritt" iiitii.le rtröket:lrrt.

Eriylece Yeciic ve 14ecrlc laDli?:l: tlttvarr ?li-iI'r.itlr-
iaj, Li€'.ier.rti'ciiler * (J z'"tt',:il: I- -l! L'i.i,le'yn i.iriii hr:

Fierr bi"rnL-. Al:ahrn i:::ti;6r;1y1g )'?lpt]ITl :iltra Fi;r J.tb,ltrii
,rar1i. gtrjrp ( 5i-ü1{a Lru seo. toz l:alitre ltt'}et,':I. R.ab-

-r.,a]'<Lt't grgi bitL;jii i,stt:t:e jilliar e!:]z ve sür L-il.i:-1li

,:a ltept,:iiij Li-rL .rjoIe ;1,1-,;13i;11.2'1r,,. i O §'ill: rg.:tl
i,i t/r'i ijtir"r--r.r-rlt,',ratAl,ilA lie:rer ea-,i7 .'.: []t.tlal tit flf.l-ri

i r i-il.i iri-l.lzr,lr-ii. ll i,t:ir-eLrrj[]:l g'i."z1r''r I i'..r],?.1I, -+- ull. ;, il
1,r,l,;.,lrr/o: ltrtir:,rer:r:ll rsiien-;ezle:..eii I{ur'alrl clin]
irte.,/e La)')tit'iirtiil oi.ir.::,-ir,'zleititi. ii'I§äiir'lei'. Ce':i:d

'.',;7t1 
ti, Irulr a,t itn r:lat': l:a,rdllltcl i'.:lCuklal ulI rr,1 §a

tlili.r.r" ;s De'ki: Size t:,lt'dlEiel"ivrrie €i1 cr)k ziral: e r

O':ia tio.nt,r;t:kletini i:eI-är cderrret' oniat-dtr. Eüti
ilrleclli,;ier i lrederct:r. ii:i'amet gilitu trttlara l-iig t

rlrr{,.ci velr,relziz. lF Delillel'imle ve peygalnberlerin.
iirt,t,r t:1,1,i-t<7<'ri:oin cera.st celreirlremciir. lF lnal:an
haiilrlt tsir::t rrapztnlalln irrehiil:t ise cennet bahq

leritlir, "? Olada tet:telIi ka,lacrrl;lar ve a-va'rinrr

irrternir,q,ct'kler. '-a De ki. rleniz lniilehk-eb olsa t
Lenir Fatrlrjirin si:zle.r'i tiikenmez. hattä öyle I

ileniz. d'-.th:-. br:lrir-:sa rijlre ti.i}:et-rnrez. lF De ki. b
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tik. O AII::htan korkar:, günahlai'ilan sakrnrrdi 5f

ailesile araslna bir perde germi,st,i. Biz ona ruhu-
rnuzu yc,lladlk, ki ona düzgün bi,: insan -seklifide
gciründii s Meryem ona (insan :eklinde E1ür'

kutsal t'uha) <,eglcr lenahklat't'ian sakuatr
cla,msan, senden esirgeyici rahmana s1äri)r.r')Ir-I»

di + Kutsal ruh, 'Ben ancak Rabbinin
Sana hayrrh bir erkek c;ocuk yetitt€r'e gelQirn.»

iF lVleryem dedi ki: Benim na-lll oglum olabilir. ki
henüz hiq kirnse bana dokunrradt. Ve ben ifletsiz
bir kadrn da d:§ilim rF I(utsal ruh: Btiyledil bu
demisti. Ru iq Rabbin igin cok liolay, Qi.inkti piz,
(AjIah) nr',., lqocuE'u) insanlala bir delil ve kätr-
n'tntlan bir rahmet olarak halk etlecektik. Bu is
mukadderdi ve olup bitti s Nihayet (Mervem),
(isarra) gehe kaldr. Ve onunla (karnmclaki'ci,crrl"la;
ttzak bir vere cekilip p-:itti + Dofnm sa-nctsl onun
Lrir hurma afacrnrn dihine ce]<ilmesine se

Ve cledi ki: keqke daha öncc ölsevdim de
g-iiseyriim tF Ona uzak:tan bii ses .qelcli
nla" Fl-e-bbin ayafinrn altlnda bil irrlak
etti + Hurma a§'acrnru gövdesini salla. Sa.na l

telek olgun hurmalal düsecek tF Ye, iqferaha. 
i
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rip (büytik) bir i.s yapbrn e Ey Harun'un kardeqi,
baban- ve anan kötti adam de§ildiler {r Meryem,

Eocu[una (isa'yr) isaret etti, Onlar: da, nasrl olur
da besitr<teki gocuktra konugur, dediler {F Isa s-üphe-
siz ki dedi ben Allahln kuluyurn" O, hana T<itap ver-
rnistir. Ve beni peygamber krlmrstrr s Ve nerede
olursam olayrm Allah beni kutlamrstu" Ve ömrüm
oldukqa r-arr,az krlmaml ve zekäb vermemi em.ret-

mistir. {F Beni anarna saygth krlmlstu. Ve beni zor-
layrcllardan ve gakilerden etrnemiqtir iF Do§dufium
gün, ölece§im gün ve diritrip kabirden qrkaca§tm
gün seläm bana ä igte Meryern o$lu isa budur.
Süpheye düstükieri qey hakkrndaki hakikat budur

& Allahrn evläd edinrnesi. olacak sey de§ildi" O, mü-
nezzehtir. Bir isin ohnasrnr istedi mi., <<Ol» der. O,
da olur ,ß Muhakkak ki Allah rahimdir. Ve sizin
Rabbinizdir. Ona taptn do§ru yoX budur s Arala-
rrnda ihtiläfa düsüp gruplara ayrrldrlar vay käfir-
lerin haline ve vay ulaqrp görecekleri büy.ük günün
azabura jF Huzuruma geldikleri gün, neler görüp
neler duyacaklar. Ama zalimler häIä apaErk bir
saprkhktadlr. s Ceza gününü anlatarak onlarl
korkut. O gün is olup bitince anhyacaklar, simdj
gaflettodirler, onlar inanmazlar ,F Süphe yok ki
yeryüzünün. ve yervüzündekilerin varisi tliziz"
Hepsi dönüp huzurumuza geleceklerdir s Kital:ta
Ilorahim'i de an ki, rnuhakkak do§ru
idi ve peygamberdi" Hani ifo-
rahim babasrna: <<Baba, igitmeyen. görrrleyen hic
bir' derdi senden gideremeyen seye neden tapar-
srn?>> demisti iF Baba, ben senin bilmedi§in bir bil-
giye sahip oldum, hana uy da seni do§ru yola ile-
teyim iF Baba, seytana tapma, süphesiz o Allaha-
äsidir qF Baba, korkuyorum ki seytana dost old.ufun
igin Allahtan sana bir azap gelip gatar. Demisti de

8. Babasr: Ey i'brahim, demi.sti. Benim taptrkla-
nmdan yüz mä geviriyorswr? Bundan yazgegmez-
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sen seni taslarurn" Uzun bir zamayr iqin bana
rünrne. Git, blrak beni + Ibrahim, seläm sana
di. Filalobin-lden seni yarhgamastnt dileyece§'im.
tran-a iütfedicidir jia Sizi ve A,llahtan gayri kulluk
tif;iti-iz seyleri brrakrp Rabbtma yalvarryorurn
belki duamr kabul eder. Ve beni mahmm
,r Onlari, ve Allahtan gayri kulluk ettikierini
rakrp gekitene ( tbrahiml Ishak'r ve Yakub"u
dik. Ve hepsini peygamber kildtk. ;t Ve o'nlara
metimizi ihsan ettik. Ve gerge§in yüce dilini
vet ettik + Kitapda Musa'yr da an ki,
da temiz ve halis bir insandr, bir elgi ve
berdi ä Ve biz ona Tur da§'tntn sa§ tarafindan
da ebtik. Ve onu bizimle konusmak üzere
yyrluza yaklastrrdrk s Rahmetimizden bir insan
ra,k, kardeqi I{amn'a da peygamberlik verdik
tap da Ismail'i cle an ki süphesiz sözünde
bir elci ve peygamberdi lF Ehline rtamaz
n-r zekät vermelerini
redercli. A I I a h r n hosnut
dandr lF Kitapda idrisi de :1n ki süphesiz
du ve i:eygamberdi §i Biz onu' qok yüce bir
yükselttik I Iste onlar Allahtn nimetlerine
mis nebilerd.endir ki Ademin soyundan ve
heraber gemiye bindirdiklerimizin ve tbra
ve .fsraiiin soyundag gelme idiler
neiti§imiz ve segtifl'imiz kiEilerdi.
trrn äyeüle'ri kendiierine okundu§u zaman
rak secdeye kapanrrl,ardr s Onlardan sonra öyle
soy geldi ki natnazr unuttular, heves ve
ire uyclular, azgtnhklarlnln cezastnr yakrnda
cekler s Ancak, tövbe eden ivi isler gören ve
ed"enler rnüstesna. Böyieieri cennete giderler ve
tlir zu!!j.m görmezler & Kullarrna Allahrn vaad
nrjq oldu§u Adin cennetlerine girerler
Alla.tnn vädi mutlaka yerine gelir + Orada bos
ler isitmiyecekler ancak seläm size, hitabrna
har olacakiar. Ve nzklarr sabah, aksam

;f-
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ne geiecek tF O cr.turet k! Eullal'it:rLz ir:it:clen l-.lizde:n

korkup, köi,üll-ikltrden ['Ai:.ir.itlltlat:a miras rre-itr:.'gis

'f' «Cr:br:ail ccktLrrdlr vahv .-+-tit'trei:1t§,!r:dr t-r. :..kil--
yet ed€in Muhar;rrned'e:> biz il,ir,lr,"Li.el') a.1l.3ii Xl?rir-

binin emi'iyle gökten inet:tz. {iniin:'Lizi.e [:luiil,'tan
is:tikl:al, alk!-,ntrzda-kaimrs illän lriazi, ve il"li;.!r:irt
aias:nda btrlt:trau häl Alla.,hrlciti. Ea'c"citr hic bir
sevi "urn-uirnaz ).1 O gökl;",tt. ' "t'in. "'e 

orll.Li !r't ai'i'l-
srnc'la bulunar-e. hel' -"e\rin Fa.'ci;iriil. C'rirtn icit: O'iru
utri;layin, v'e trltrlarnacia cievzm ed.in. Ona i:;it cla-
cak bir kimse i,;nii' mi-'rin '? Get'ei iti:-:an, ben öi-
dükten scnl'a ge1'qekten Ctirilip nier-a.l'dan .,ik;'l.aii
rfirytnr? $ Der a.rtra ttntiitiyol nru ki giru e','velrre

biz bir iriqten Siaial,rnr;bik. *' &tuha.kkak ki i"iil g;i-irt

onlari ve qcytanlalr topiat,acalrz, ve cnlart cliz qu,<-

müs halcie cehelnemin el,t'aftna dizece§iz ci Ve her'
taiferien H,abbrna en inairl bil nrekiigl. äsi cimu§
olanlarr ayrraca$tz, ,önce onu cehenneme ataca[:z
4 Biz cehennemd.e )rakrlmaya en zi;'ade trrüstai'iai<
olanlan biliriz. '" Iqinizüe ona up,r'amlyacak liimse
yoktur. Rabbiniz bö1ilg 1r|-.iil ecliiiol + Inanailler],
ve köiütüklerden sakrnanlarr kur';ara":a!rz. }iäfir-
leri ise ciiz iistü h;rakacagl:" s Bizirn apagrh ä\;et-
lelinriz onlara c-rkununca inanma_ranlar iae,nai:la-
la der'ler ki ,<hang-imia ciaha ivi ve daha pallak du-
rumdayrzf Onlalclan önce de'ciaha zengin ve claha

lrcllukcla yasamrs nlce soylarr heläk r:'.,n:er'lil;

mi? s De ki: Do[-t'u yoldan crkmrs olanlara rah-
man, uzun ve'mesut bil. rlüttlza ha-,ra-tr bah.qerle r ki
tehditlerin gelip catttp-rnr nihayet kenrii 9;;zie lilc
görsrinler. Ya bu dünyada veya irhii ette o ceza
gelir:, o zamare kimin en kötü ciuri:mcia ve kcnin-
madan mahrurn kalacagrni a-nhya,cai<lar E l-]r,grii
yola gilmis clatrlan A1lah 5rilcsltit. AiLrirttt litzkl-
nnda ebedi kalaca,k ha;vrr'!r isler, bu tlilnvarrrli irti--

tün niuretlelinden d-aha h:r.vllh ve i:i'ip ciahrt lr'rvrk-
trr s Bizim äyelierimizl ya.larr sä:\'ai] ve ierr ser-
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vetlere ve zürriyete sahip olacagrm, diyen adamr
gördün mü? + O acaba gelece§in srrlarrnr mr nilti-
yor yoksa Rahmandan bir vaad mi aldr? ,F Asla Onirn
sözlerini yazaca§rz, ve cezaslnr siddetlendireceSiz

s onun ciedi§ine (mal ve eftatl sahip ve varis bi-
ziz. O sonu-nda huzurumuza yalr.tz ve grplak ota-
rak gelecek 6 Altahtan gayrr kenciilerine yardrm e-

decegini umduklan putlara taptrlar ve izzet sa$i-
bi oimak istediler lF Ama, is öyle defil. Yakrn§a
taptrkla,nnr inkär edeceklel ve pui;laIä isyan ede-
cekler +' Göi'müyor musun ki biz scy'tanr avutqp,
günah isletsjn diye inanmayanlara tn'lsaiiat edi-
ycri-rz I On,-rn icin onlartn heläkini dilemekte ace-
le etme. Qünki biz onlara belli bir väde veldik s O

gün (kryamet) Allahtan korkup kötülüklerden da-
kinanian, selefle a§rrlanmak üzere, saf saf huzu-
nrmuzda toplayaca§tz tF Ve suqlulan, susamrs hal-
de cehennerne sürece§iz ä' Allahtan vaad almrs o-
Ianlardan baskalan qefaatte bulunamaz s Onlar
Allah, o§ul edindi, dediler + Muhal<kak ki qok kötü
bir söz söylemis oldular + Öylesine kötü bir 

1öz
ki, o ytizden nercie ise gökler parcalanacak, yer $a-
rrlacak, da§ial qökecek. Bütün bunlar Allahrn {§-
Iu var, demeleri yüzünden olacak cF Allahrn o§ul
edinrnesi oia-cak sey cie§ilciir + Göklerde ve yeide
ne valsa Allahrn huzuruna kul olatak geiir' T Mu-
hakkak
lerini bi
tek tek
lcr ;'apa
cek, biz anca.lr^ kötr.ilüklercien -sai<rnanlai'a rnüjrie
vern-lel1, ve äsi kavn:i kolkutup Ll.v-alman igin Kur'-
anr senin ciililcle indiriiik (anl.zsrlinasrnr kolayla.5-

trrdrk.) s Onlelrian önce nice timmetteri heläk gt-
tik. Onlardan l<inrseyi du;luyor lnusun, ve bir üe|<i-

nin olsun se-cini isitir/or musun?
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20 nci SURE

frntrs acrvarl ve rahrnedl hii-
l,riln var!rlknarl hapnayarr
AXlahrn adr ile.

{, Täba * Kur'anr sana za.hmete u§raVa,srn di-rze in-
djrri':ectlk lß Biz Gtlu ancak sakrnacaklara ö§üt ril-
sun ciiye indirclik + (Kur"an) verf iiziinü, ve yircc
g:trklr'ri yaratanln l<-atrndan inmistir 4F Ftal-lrnrin
arsr ka,planrrstrr. ve her qeyin häkimrdir. 'T Gbk-
lerde' ve verde ve ikisinin arasrnda. ve yerin al-
t;rnda ne var.ea hepsi onundur lF Sesini yükselti-r-re-
sen de Allah gizliyi cle bilir, acr§r ria + O AIIah ki
O'nrlern gavri tapacak Voktur. bi.lti.in güzet adlar:
f)'nnncltrr l& Mlr-ca'nln hikävesi sana ulasmadl mr?

s Ha,ni Musa bir aies gcinnüsdti dc eiilesine, <,clu-
run ben bir ates göriiyonrin, ya gieiel oradan size
brl kor getiririm, );a da at,es baslirda bif.ine rast-
)tryrp yol sol'ä1'ltrl.>> detnisti {- Ate..r,' r:lo§ru -v-Öi-te)in-
ce onr-r bir ses gelnisti: E-y Mu.sa 5:lpire yok ki se-
nin Ral-rbin benim. A5.aI<kabrlai'rr:: c:rkar. Kuthi
T'ur;zr. vir,tlisinde bulunu]/c,r'slln {' Bcn seni kendime
.seflin-r, sana vir,l'ry e.dileni rlinic; .* .!üphesiz hen o

Allahlr: ki benrlen gayrr l,apacal; 5c,),tur. Bana 1,ap.

224



Beni anmak igin tt?,n7az k:l + Kryamet saati ya|<-

lagmada. Herkes, yaptr[rnrn kargrlr§rnr bulsrln
diye onun tam vaktini gizlerrrckteyim s Ona inan-
lnayan., ve kendi hava,srna uyirrrlar sakrn seni inan-
crndan dönclirr:-rresinler, vr:.irsD, sen de heläk olul-
sun * Sa§ eiindeki sey nedir, rry Musa? + Musär
asam, dedi, ona dayanirrnr, cinunla davarlanrrla
a[aglardan yaprak ,silkerinr. ba;ka isler clc yapa-
rrm s A]iah . ey Musa elinclttki asayr brrak, buyul-
du s Musa ä,sayr lorraktr. Eir de baktr ki äsa b[r
yrlan olmus krmildayrp duruyor s Allah buvurdu
ki: Onu yerdcn al korkma. Cnu sana evvelce ol-
du§u gibi äsa haline getirece§'iz s Elini bc[rürle
koydun <<Bir hastahk olarak de§il» gekti§inde berrt-
beyaz oldu. Bu da bir barska mucize sana + Sanp,
en büyük rrrucizelerimizden bir krsmrm gösterb-
Iim ,s Firavunun yanrna git. O gok azdr + Musa,
Ra decli, kalbime feral-rlrk ver + isimi t<olaj-
Ias ilimin dü§ümünü Qöz tt Ki sözü-rn iyide
anlasrlsrn + Ailemden birini bana vezir etlKarde-
qim Harun'u s Beni ol:unla cle:stekle s Onu isirr]e
ortak yap + ]'i,i stni gok zikrecleiim + Seni Cok r?ok

anahm + Muhal<kak ki sen bizi her a4 görmedQ-
sin s AUah buyurdu ki: Ey Musa gergek, aife§ifr
veriidi + Bir bagka sefer de sana ihsanda buluil-
mugtuk. re Vahy edilecek ;eyi annene ilham etmip-
tik $ Buyurmug,tuk ki oirtr sandr§'a koy, nehiile
brrak, nefrir onu kryrya gotürür. lBenim ve senin
chismanmxz onu ahr, annene himayem altrndp,
yetismen igin sana karsr bir sevgi vermiqtik

+ Hani krzka,r'desin gitmiqti Qe ong yetiqtirecek bi-
risini bulayrrn mr? denri,gti. Gcizü a.ydrn olsun ve t{-
salanmasr)r diye anneni tekrar sana kavuslurrnug-
tuk. Sen birisir:i öldürmü;tün de seni kederrle,n ku1-
tarmrstrk. Scni gegit gesit dcirernelerden geqirmi§-
tik. Yrllarca Medyen halkurrn iginde kalinrrstrn.
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Sonra mukadder veqhile buraya gelmistin. Ey
Musa # Seni kendim iqin segtim är Kardesinde bera
ber delillerimle gidin, ve beni anma1n ihmal etme-
yin I it<iniz Firavuna gidin, o yoldan qrkmtstu I
Ona yumuqak sözlerle hitap edin ki belki öpüt ka-
bul ecier. Ya da korkar 4 «Musa ve Harun>> Rab-
bimiz dediler, korkanz ki 'oize karqr sert davrantr,
ya da bü.sbiitün azar & Allah buyurdu ki: i(orl«na-
yrn, ben sizinle ber'aberim. I{er seyi_iqitmede ve gör-
medeyim lF Hemen gidin ve deyin ki: Biz muhak-
kak Ratrbinin iki peyeamiteriviz. Israil ofullarrnrn
bizimle beraber gelmelerine mäni olma, orrlara ezi-
yet etme. Sana Rabkrinden delillerle geldik" Do#u
yola yöneienlere eseniik lF Bize vahy editdi ki ki-
tabt yala,nlavanlara ve ondan yüz gevirenlere azab
var E <<Fira\,rrn>> Rabbiniz kim? Ey Musa dedi +

<<Musa» Rabbimiz her seyi yaratan ve her geye yol
gcisterendir, dedi lF <<Firavun» peki ama dedi, ön-
ce gelenlerin hali nice olacak? a Mrxa dedi ki: On-
lar hakkrndabi bilgi Rabbimin nezdindedir. Kitap
da yazrhdrr, Rabbim yanilmaz ve unutmaz + Öyle
bir Allah ki yeryrirünü size dösek krldr. Sizler igin
orada yollar agtr. Gökten ya§tnur yafdrrdr. O
ya§murla gesit qesit ve gift gift bitkiler yetistirdi
e Yeyin ve davarlarrnrza yedirin. §üphe yok ki bun
da akh erenler igin deliller vardrr * Sizi topraktan
yarattik. Yine topra§a vetece§iz. Ye tekrar ordan

- zzti -
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hm s Derken. Firavun g.itti biitün hilesini toplayrl-r

belir-tilen gunce geidi t' I'"Iusa onlara, yazt\lar
olsun i-rulinize dedi. Alial:a vtrlancrhkia iftira etthe-
yin. yoksa sizi cezalamdrnr, heiäk edqr. Multrkkak
ki iltira eCeir zaiara u§ral a Sonra bu is hakktnda
tartisiit danrqtrlar, ve girüstüklerini ba;kalarpn-
dan gizledlier 6 Bunlar <,h'Iu.sa ile Har-un>> iki büyü-
cüdür deciilei. Buyü ile sizi yurdunuzdan grkarmak
istiyorlar. ggr:riu mezhei:inirden qevirrnek istiypr-
lar iF Düzenlcrinizi bir ai'aya getirin ve saf saf gelin.

§üphesiz bu gün üst geleceJi olan murada erecek-
tir iF Biryücüier', ey }"fusa dediler, äsanr ister$en
önce sen at. isi.ersen b\z at,ahrn lF Musa, ötrce siz
atrn Cedi. Bö121"." onlann ipleri ve sopalarr, büyü
tesiriyle Ifusa'ya do§r-u kcsuyormus gibi gürü1dü

s Musa trunu görünce bir korkuya düEtü + Allah
buyurdu kr: Korkma, süphesiz sen üstän geiecek-
sin lF Sag elindeki asayi at. Onlann ortava koy-
dukiarurr yuiuversin. Qürikü onlar bunu büyüqü-
lük hilesile yaptrlar. Ve nerede olur.sa olsun, büiü-
cü rrruraciina €.i'errez tF Lllusa'nrn äsasr, onlann or-
taya attrklaunr yutuverince, btiyücüler secdQye

kapandrlar ve Harun'la, Musa'mn Rabbrna indn-
d:k dedller {' Firavun <<tebeasrna>> ben size izin ver-
meden ona inanrveldiniz ha? dedi. Zaten o size bü
yü ö§reten pirinizdir. Ellelinizi, ayaklarrnrzr q4p-
razläma kestirece[:im, ve ]rel birinizi bir hurma da-
hna astrra,cagrm, o zaman lrangimizin cezas datra
silrekli ve daha acrymrs anhyacaksrttz 4 Tebaäsr
dediLer ki: §u bize gösterilen aqrk delillere kafqr
artrk seni varadanrmtza üstün tutamayrz. Eiinden
geleni yap. Zaten senin buyru§un ancak su diinya-
da geqer. rF Gerqek biz yairllsla,nmrzl ve hize zofla
yaptrrdrirn büyiicüliikten dolayr, isleclieimiz gü-
nahlarr ba§r.slanrasr igin Rab]-:imize inandrk. Allah
daha hayrrhd:r-. Mükäfatr da daha süreklictir s
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Süphesiz ki cehennem Rabbinin huzuruna suglu
olarak gelen igiridir. Or:ada, ne ö1ü ne diri kalrrlar

* inarup hayrrh'igler yapmrs olanlar yüce derece-
lere ulaprrlaAaltlarrnci.rn rrmaklar akan Adin cen-
netleri o,nlarrndrr. Oracla ebedi kalrrtar. Bu mükä-
fat temiz ve güze1 davranrglanrn karptlifidrr iF Mu-
hakkäk ki biz Musa'ya geceleyin kullanmla bera-
ber yola grk. Ve onlara denizde kuru bir yol ag, düs-
manlann yet§mesinden ve denizde bofulmaktan
korkrna diye vahy ettik t' Firavun ise askeri ile on-
lann ircsine düqtü. Deniz onlarr l<trrsattr bo§ulup
gittiler s tr'iravun, karzmini tio['ru yoldan grkarmrs-
tr. Onlara do§ru yolu giistermemisti 'ts Ey israil
o$ullarr sizi düqrnanlarrnrzdan kurtardrk. Tur'un
sa§ talatrndan sizinie sözlestik. Ve size gökten kud-
ret helvasile, brldrrcrn yafdrrdrk a Size verdi§imiz
temiz rlzrklarr yiyin. Ve bilnda aqrrr gitmeyin. Yok-
sa gazabrm üstünüze v.lcib oiur. Kime gazabrm gar-
parsa o heläk olur 'f Stiptresiz ki ben trivbe edip
inanan ve hayrrh isler yaprp, do['ru yo,lu bulan
kim.senin suglarrnr ltaiirslanm e Ey Musa, kav-
mincLen niye acele ayulchn? tF trabbinr, iste onlar
da ardrmdan gelirrci'la.r'. BL.nden daha laz\a tazt
olasrn diye acele ettirn a Aiiah buSrurrdu ki elbette
biz .senden sonra ka"vuri.ni ilenedik. StrrLiri onlatr
dofru 'voldan grkardr ii- Murra öfke ile .,zc hayrflana-,
rak, !<avmine dönlü. Etr ka.rrmin'l ded.i: Rabbiniz
size gi)zel bir vaadri.r i:ir.lr,rrlri-,adr mr? Sizrl-en aynh-
stm fr.la uzun mu sriL'il"ü, yoksa Ral"ibinizin gaza-
btnrn ,-i;.tünüze geLr: -.':;r-1 i'y-.i ilile,liniz ki l:ana ver-
di§irtiz sözde,n dön'liiiiirr:? ,^i- Dediler ki: Sana -,rer-

di§imiz sözden kencli isie[imizle dönneiis d.efiliz.

Bize hiikm rnücevherl:rL'.-r.t,jen bü\riik bir miktar,ur
toplayrp atese atniaiiriz :;öyiendi. Samiri i:unu krize
telkin efti ,F Samiri crrir.ra ]nriz baza,§r heykeli yap-
mrstr ki tr(i§'ürebililr-'ii.',,1ü. O ve ona u5rar11ur, t*t"
dediler sizin de Musa'nrn da mabud,unuz bu. Anra
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Musa bunu unuttu ri Görnrüyorlar mr)rdr ki,
za§r heykeli onlara ne bir söz
fayda ne zarar verebiliyordu ri Elbetbe Harun on-
lara daha önce ey kavrnim demistr, siz bununla
deneniyorsunuz. Süphesiz ki Rabbinia Allahtr1, ba-
na uyun ve buyru§rrma itaat edin ä Onlar fMusa
dönüp gelinceye kadar biz bu heykeLe tapm{ktan
vazgeqemeyiz, dediler + Mitsa, ey llarun dedi bun-
larrn do§ru yoldan sapbrfrnr gördün f,e ( ls-
läh iginl sana ne_mäni oldu*;,Bana rnl,
yoksa emrime isyan mr ettin? s Ay anamrn oflu
benirn sakahmr brrak. Gergek, sözüme da

israil ofullannrn ara$na nifak soktr-ur
den korktum + Musa, ey Samiri dedi, sen bu ne-
d-en yapttn a Samiri! Ben onlarin
gördüm, sana gelen elginin izinden bir avu4 top-
rak akfim. Eriyen kütqeye attlm. Nefsim bu
isi ho.s bir sey olarak gösterdi. Dedi ;r Musa;
dedi. Stiplresiz ki hayatl,a cezatt rastladr§rna
dokunma demendir. Sana bir de bir
azap ha,ber verilmistir. Taptr§m mabudunu gör,
onu biz yakaea§tz, sonra kaldrnp denize

iF Mabudunuz Allahtrr ki ondan gayri
yoktur. Onun bilgisi her geyi kaplaraaktadrr Is
te b'riylece sana geemise ait bazr seyier
dayru. Ve püphresiz ki sana katrmrzdan bir de
vermi,.;izdir s Ondan kim yüz gerzirirse gu
nü omuzuna büyük bir vebal yüklenbc,:ktir +
di olai'ak azah iginde kalacaklardrr. Kryamet

Ebe-

pu vebal ne kötü bir vebaldir t& Sur
gün o mticrirnleri gözleri göm gök otmus bir
toplavaca§v I Aralannda bu gün gizli gizli
legir1er, dünyada on geceden fazla kalmadrk der-

ile-
kal-

drnrz derler $ Sana da§iar hakhrnda soru
lar de ki: Rabbim onlan tuz, btz edip

Git

soy
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Dümdü2, yerle hir eder i* Altlk ne hir gukur, ne bir
tümsek görebilirs:n 4 O p.rir-., lierkes davet edene
uyar. Aitahln l'le1.,bel;incleir se-sler kesilir. Ancak
dudak ttprrt,rk-rn rlu-vuhrr 'E O Sün Allahrn izin ver-
clig'i vc si-;zünden ho-"nul cldu§u kimseden gafn hiq
bir fert seii.atte bulur-ra:naz {' Al1ah, onlerinde ve
arkala,rrnda- ne varsa hepsirrl trilir. Oniarm bilgisi
ise Alla,hl kevrayamaz + Fiitiin yüzlel diri olan ve
her an yerlat-trklanna ]räkim clan AIIaha vönelir.

Omuzlarrnda zultim'3-ükü ta.sryanlar ise perisanhk
igindediller + A.ma, inanarak hayrrh islerde bulu-
nanlar ne gü,nah).a)'lnrn alttrnlmasrndan ne de
l;evablarrnrn eksrltilmesinden kclkarlar tF Böylece
biz belki köttiltiklerden sal<rnrrlar. yahut ö§üt alr-
lar ve ibret olur diye Arabqa Kur"anr indirdik, ve
onda bazr ihl,a.rlarr teklar tekrar aqrklacLk s Her
seye tanr triar ak häkim ola4 Aliah yücedir- Sana
.zahi t,ama,nrlanmaden KUL'an oxumak iqin acele
etme. Ve Rabbirn, l:ilgi:li cc§alt de {' Mui:akkak ki
daha önce Aclernle de ahitle .qmisl,ik cle o nnutmustu
ama, biz onu bilelek güna.l-r isleyen l-.ir adarn say-
ma,m;strk * Ei:: zairranJ.at meleklcre Aclen'e sec-

de edin ciemistik de onlar da secde etntislei't1i. Yal-
nrz iL,ljs btrndan cekinruisti :F Bulut'mu;tuk ki ey
Ädem. süphesiz ki ..seytanr> sana ve zevcene düq-
n'rarrdrr. Saktn sizi cennetten 

..-r:rkarmasrn. 
S,onra

srkiirtrlara d,-i-selsiniz + Ctinkü aq ve qrplaL: kalma-
rir§:n yer ct'asrdrl if Sen c-rada susamazdrn. Güne-
sin tsrsr sana ciokunmazch i& §evtan Dna vesvese

verdi. Ve cr.: Adem dedi sana ebecilik agaernr vq
zevali crln'lavan rnülkü sristerevirn mi? + Adem
Ie esi o aiar:tn mevt,esinciell Jiediler'. Ve avret yer-
lerini gör'dtiier. Ve oratilnt cennetteki a§.aqlarrn
yapla.klarile Lilttneve koyrrlclular. Äclem, Fabbinin
emrine l-'.arsl geidi cle ltr,. ltizden urndusundan
mahrum iralril -T' Scnra, fttrbbi onu segli, t_övbesini
kabul ettr ve ito$r'u yoia. 3t:treltti lp BuJ,u_rclu ki: He-



piniz inin o'radan. baztntz, baztntza dlisman kesi-
lecek, ama bendern size klir krlavrrz gelinee onu be-
nimseyip, beuim do§ru yoluma giren ne dünyada
saprtrr, ne de ahirette u§ursuzlufta ufrar a Beni
anmaktan yüz gevirene gelince dünyada gegimi
dar olacak ve kryamet günü onu kör olarak hasr
edecefliz s O yarab,bi. der, beni neden kör ltarak
haqrettin. oy-ca ki ben eskiden görürdürn iF Allah
buyurur l<i: Sana delillerim gelrr:isti. oxrlarr pnut-
tun. Sen de bu gtin iste öyle unutuknadasln t eiz
iste sug islemede a.srrt g;iclenleri ve Eairbinin delil-
lerine inanmryanlan bövle cezaland-rnnz.,§hiret
azabr elbette claha da acr ve süreklid-ir ry' Onl4rdan
önce nice ümmetleri heläl< etmistik. Bu onlann
do§ru 5ro1,a girmesine veter sebep <ieä'il mi idi. O
helä.k olanlann bos kalan yur.liarinda gezip dola-
sryorlar, güphe-siz bunda akh erenlere cleliller var-
drr + Ya Muhammed, Rabbinin söyiedi§i
ve takdir ettifii bir vä.c1t olmasa idi on].ara azap
gelip catrverirdi .s Sen onlarrn sözlerine
Gün doömar.l'in 'ze batmadan önce gecenin
mrnda rre giintin ortasrrrda Rabbine sükret. I

noksan niteliklerclen tenzih et ki rrzasrna

t Onlarr denemek igin diinya hayatrnrn
rak faydalandrrdr§rmrz seylere göz dikme
nin rrzkr daha hayrrh ve daha süreklidir a Urrrme-
tine namaz krlmayr emret. Sen de n maza difkat-
le sarrl. Biz senclen rrzk istemeyiz. Sana nzk Veren
biziz. Iyi akrbet, kötülükletcien sakrnanlanndpr &

Onlar dediler ki: Bize Rabbinden bir rnucize ile
gelmen gerekmez miydi + Önceki kitaplarda pulu-
nan .seyler onlara acri<ca bildiriimedi mi q& QnIa-
rr dah,a önce bir azabla l:eläk etiie d.rrler{i ki:
Rabbimiz, bizi zelil etnreii.:n bil amber gön-
derseydirr de äyetierine rr,ysa-vdrk a Da ki: Hepimiz
beklemekheyiz. Siz de heirlevin ha.kalrm. Yaklrnda
kimin dog*ru volu takio elligini ve kimrn do§ni yo-
la ile+"ilrli§ini göreceksiniz
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AL. .ANtsiY.A
(NEBTLER) SÜRESi

( IVIr.)kLe'dc ir rr, ,is1j:- i ) 2 i-yr'tt:ir )

I Qoi.i acryan ve xaJ.i.rr3{'ti hii-
7,int vi{t'lrklari }ra1.r.l,iyi,ür

ÄIlahrn adr ile.

.? Insanlar igin hesap vc.rj'rrc zlyraytt yaklastl. On-
Iarsa hälä gaJlet igindeJer .tc yiz gevilrrleilerJer s
Rablerinden Kul"anln bir ärter"i indi mi a)ava a)a-

rak dinlerler, oyun santrlar *r 'O zaljmlerin lizr,lbleli
de oyuna daimr^,sttr. p1-srlc1a,9arak derler ki: «Eu da
sizin gibi bii: insan de!il -t.rii? Göz göre göre triiyiiye
mi kaprlacak.*rmz>> ;$ Q (Pr'rz11an:i:er) der l<t: Fab-
bim, göktr söyJeneni de- ric,'de söyleneni de bllir.
Allah her qeyi duyan ve bt-ltrrclir s Onlar «r.ntisrcik-
Ier» derler ki: Bu sözler J-<avr.:a . karrsrk, rüya gibi
bir qey, belki bunlan kenc1is:i ri-flduruyor. E€)lki de
bir qairdir. De§ilse rreden evvelk-jlere velildig.i gi-
bi bize bi-r muciz,e göstererniy,or, ää Onlarrla,rl tince
heläk eüti§imiz sehirlerrie.n l-lie birinin halk: Lna,n-
mamrstr. Bunlar mr inanaca,li? # Senden ixrr,e de
insanlara vahylerimizri gätLilecels x*j-"iler ;lrinder-
dik, bilmiyol'sanlz l<itap ehlinin bilgii:leljne s,olun
* Onlan, ne yemek ver.ile1/,en" ne de ebedi l.isjler
olarak uarattlk lF Sonra onlara olan vaa.c]ri-nlzi ve-
rine getirdik. I(encljler'lni l<url,a,rdrJ<. Ve inanma-
makta ayak clireyenleri itaderrrizle heläk e1l,l1< s
Sonra size öyle bir kitap indirdik ki, oncia sizin
igin de§'er ve seref var,' dürsünmüyor musurruz t'

q2.)
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Zulme dadanmrs nice .,setrirleri heläk ettik, sonra
da l:aska topluluklar yaratttk 'ts I(ahrrmrzr
edince hemen ondan kacmaya baElarlardt s
mayrn, sahip olduf'unuz nrallara ve dit-
nün. Cünkü sorguya eekiieceksiniz t Y
sun bize gergekten de zalimterden der-

gibi
Biz,

ler 4F Onlarrn bu feryatlan, biz onlarr bir
bigip, kätlerini savuruncaya kadar eksilmedi
gökieri, yeri ve bunlarun arasrndaki seyleri
diye yaratmadrk a E[er eg'lence arzlu etseydik onu
kendi icimizde bulabilirdik. s Biz gerqefi batrla
karsr crkartv. }Iak batrh ezer. E,atl[ zeval bulur,
gider. Ona <<Allaha» isnad etti§iniz seylerden dolayr
yau.l< si-zlere. {a Göklerde ve yerde ne varsa
dur..Cnun yanrnclakiler O'na kulluk
ruruna d-ü-smezler. Kr-rlluktan yorulup
E Gece, gündüz onu saygiyle anarlar ve
brkma,zlar # Müsrikler toprakl,an do§ma
mr inanryorlar O putlar ötüyü diriltebilir mi?
lerde ve yerde Allahtnn gayri ilählar
ikisinin de heläk olmasr ger:ekirdi. Ar,srn sahibi olan
Allah onlarrn isnad ettiii vasrflardan. mürrezzehtir
+ Altatra yapt§r sorultrraz, ama mtisrlkter sorguya
qekilir s Ondan gayri bir iläh mr kabul ettiler,
de ki: Oyleyse getirin delilterimiai. Iste
berabcr olanlarrn kitabt. Iste henden
kitabr. Hayrr oniarrn go§u gergeg'i
bund-an dolayr yüz geviriyor s Senden önce
peygaLnber gönderrnedik ki, ona benden
tapacal< yoktur, yakrrz ]:ana kulluk edin
vernrernls olahm 'Y" .{IIa.h kendisine trir evläd
diyorlaL'. llasa O, bunrj;ru rnL's-ezzehtir. Onlar
lanmrs kuilardrr qF Al-tah söylemeden onlar
gey clerr.ez. Allahm ernrelti.äi ,geyleri yaparlar # Ön-
lerind-e ve arkatann-da olanr O bilir. Tanrrrun nzail-
na crismi,s olandan gayrisine sefaat da
Ye Allahrn korkusundan titrerler {. Onlardan
ben Ond-an ayn bir ilährm, derse onu
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cezalandrrrrlz .Biz zalintlere böyle azap ederiz s
Käfirler gt)rmezler nti ki göklerle ycr birdi. Riz on-
larr ayrt:clrk- l'e hel sevi s:t:rii'n dirilttik. HäIä mr
inanmazlar tF insaniarla l-rerabt-t' krmrldarrrasm di-
ye yeryüzünde sallalrma-v-an da§lar yarattrk.-, Ve
yollarrnt bttlsunlar dive gei.ris yollar actrk ki, do§-
ru yolu br-ulsunlar + Gö§ri sailam bir tavan }üldrk,
onlar bu delillerden hälä
yüz ceviriyo rlar. +O öYlebirAl-
lahtrr ki gecevi, gündiizü, gtinesi ve ayl yaratrnrq-
trr, hepsi de gökte 5,'üzmektedir 't Senden önce de

ölümsüz insan varatmadrl<. Sen ölürsen onlar baki
mi kalacak? tF Helkes ölumü tadacaktrr. Sizi ha-
yrrla da, -serle de denemeliteviz. Sonunda dönüp
huzu-ruma geleceksiniz + Käfir olanlar seni görün-
ce alaya a)lyorlar. Mabudlaltmlzr ar,an l--tr mu? di-
yorlar. Kendileli ise Rahmanr inkär ediyorlar $

Insan pek aceleci varatrhrrqtrr. Ivmeyin, yakrnda
delilierimi size gösterecegim I ...Müsrikler>> derler
ki: Sözünüz do§r'uysa bu vadiniz ne zaman ger-
ceklesecek qF Käfirler. önlerinden ve ardlanndan
kendilerini ceviren atrrii uzaklastrr^amryacaklan
ve hie bir vardrm görmilrecekleri zamam bir bilse-
lerdr. böy]e sormava yeltenemezlerdi 't O gün bir-
denbile eeliverecek, onlalr sa*-su'tacak. Reddetmeye
gücleri vetmiyecek, kendilerine mehil verilrniyecek
+ Itfuha"kkak ki sendeit ijnceki peygamberlerle de
alay edilmistir. Bu alayli.rrn azabrna u[rayrver-
mislerrlir rF De ki: Gece ve gündü2, Rahmana kar-
sr sizi kiin ]<orur'. Arrra olrlaL Rablerini anmalrtan
yüz qevirdiier ry. Yok.sa azabtnttzr kendilerinden
rrzakla.s'riracak bir mabutlarr ml var. Ne o mabut-
larrn hendilerine vardrm etmeye gügleri yeter,. ne
de kä-fir']er bizden bir yardrm görür ,F Hattä biz
onlann da atalarrnrn da örnürlerini uzattrk. Ha-
yatlan boyunca onlarr gegindirdik. Ama görmezler
mi ki girip häkirn olduklarr yerlerde onlan daral-
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trp, azaltmaktayrz. Iträlä onlar mr galip
;ß De ki: Ben sizleri ancak vahyile korku

Ama sa§rrlar korkutuldukla,rr zamefi da da
nin sözlerini duSrmazlar 'F Alna, onlara Ra
azabrndan bir nefes de§di mi eyvah bize,
ten bir zatimlik, derier s Kryamet günü
razilerini kuraca§'rz. trlic bir kimseye hic bir
da haksrzhk edihniyecek. Hardal tanesi
igin biie kargrlr§inr verece§iz. Bizim hesap
miz kifa"yetlidir 'lF Muhakkak ki Musa'ya
run'a hakkr batrkl.an ayrricr ve rsrk saqrcr
yamet korkusuyla titreyen ve qekinerriere
olan kiiabr verdik. O kötültiklerden
medikleri halde Rablerinden korkarlar ve

' [en titrerler s Bu indirdi§imiz kr-rtiu kitapblr.
inkär mr edeceksiniz? + Muhakkak ki da.ha
inrafrime cio§ru yolu gösterdik. Onun
biliyorduk cF Hani o atasrna ve kavmine bu
[rnrz heykeller nedir? demisti + Onlar,
zr bunlara tapr;ror bulduk. clemisierdi 's
muhakkak ki demi-.ti siz de, atalannlz da
saprklk iqindesiniz s Onlar, sen bize bir
mi geidin, yoksa oyun oynayanlardan üllsln
misti {a ibrahim hayu' clerriisti" Rabbiniz,
ve yerin Rabbidir' .B Bunlau yaratlnrstir,
O'na tanrk olantrardanr.rr. 1F Ve siz clönüp
sonra ben o heykeliere yapacafrmn yapar:a$rm
putlarr paran parga ebmisti '? Yalrrrz
Iar diye büyüklerini brrakmlsti s Bunu tna
tutrlr:iza kim yaptl, güphesiz o zalimin
miglerdi s Ibrahim denen bir gencin adrnr
tuk. O bunlardau bahseCiyordu +i öyteyse
lon gözü önüne getirin de taiukhk etsinler
ibrahim dediler, rlal:u!,lan;niza bunu sen mi
tm? lp ibrahim cle cleni;li l<i: Bui:u belki gu
yaprmgtr. Putlarm büyügü l:u. I{on
rua bakahm # Birbirlerine hatrap ge.rqeküen
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Iimsinia demi^slerdi * Sonra baqlarmr öne egm!-
ler ve ibrahim'e, sen de bunlann konu.smadr§'rnr
bilirsin, demislerdi + ibrahim,'peki öyleyse derniq-
ti. Allahr brrakrp ne bir layclasr, ne bir zarart do-
kunan bu qeylere nigin tapryorsunuz lß Yuf size.

Allahr brrakrp taptrklartnrua yuf. Hig dügünmez
misiniz? s Dernislerdi ki: Bir sey yapacaksanlz,
orru yakrn da rnabutla-r:nrza yarcirm edin qF Biz ey

ates tledik. ibla,himin kal'gtsrnda so[u. Ona bir za-
lar verme i& Onlar ibrahim'e bir hile tertiplemek
istedilerse de triz onla,rr e:: büyük hüsrana u§rat-
trh s Onu da Lütu da k'urtanp älemlere kutlu krl-
dr[rmrz yele'r-rJast:rdrk + ve ona'Ishak'r verdik. Ve
Ya,kub'u da o istenreden ihsan ettik. Ve hepsini iyi
kigiler krldrk a Onlarr en.:rir:rizld halkr do[ru yola
gafirran krlarruzlar kild:k. Ve hendilerine hayrrh
igleri, namaz k-rlmayr, zeliät vermeyi vahy ettik.
On1ar bize kulluk eden kisilercli s Lut'a da pey-
gamberlik ve jiim verdil';. Ve onu kötü igler yapr-
lan sehjlden kurtarrlk. Crasr kötü ve bozguncu
bir toplululitrr i& Vc I-r-rt'a ralrrnetimjzi bah.settik.

+ Muhakkak o iyi kl.siierdcncri. + Nuh da bundan
önce nida etnri,.sti de du.rsrnr kabul etmigtik. Onu
ve ailesini biiyiik bir bel:idan \urtarmrstrk ;r Ve
ona delillerimizi yalanlayan topl'tilu§a karsr yardrm
etmiEtik. O g,ercekten de kirlir .bir topluJuktu. Bu
yüzden hepsi:ti bil'clen sulat'a ho§duk. tF Hani bir
kavmin koyuni;rrr geceieyin L-:irisinin tar:lasina gir-
mis olasrn: haratr e,tnristi clc Da'üut'la Siileyman
bu tlävada ha'irem_olrrrns biz de onlara tanrk ol-
rnustuk. ;F O l,Lll,.rari Siileryn,:.ana biz öfretrnistik ve
hepsine pey,!'zrrrrt'erJilr ve ilit.,r rrer.lristik ve beraber-
Ce Allahr itnrr,zi)aüt ir;in claglali ve ku.slar-r, Irarlud'-
un errrrine rrirnkacl strr risrtl-rn. Bunlarr yaprila_ya
bizim gücümi.rz yete-r. lF Vc- r:,lta lDavud'a) sizi sa-
.ra§;ta koruritt:11 if:irr z,.tt'it ),,'rr.rllä hüirerini ripret-
rrristik. Yine de sükr etnrrz ürisiniz s Ve Süley-
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mana kasrrga gil:i esen rüzgärr münkad
Rüzgär onun emriyJe, o kutlu yere esib

Biz her seyi biimedeyiz. + Ve serkeslerden
emriyle denize dairp iriücevherat, Erkaranlar
bagka \ler yapanlar da vardr. Ve biz onlan
rumakta idilc. {' Eyy-ubu an ki O da Rabbrna
etmis ve gerqekten ben bir derde u§radrm.
acryanlann en acryänlstn, derni.-qti. s Onun d
ka.bul etmistik. Ve u§rarli§t derdi giderrnis
na rahmet ve ku-lluk eclenlere ib"et olsun
ona ailesini ve daha baska kimseleri de

s ismail'i, idris'i, zulkifli cle an ki onlar da
edenlerdendi. + Onlarr rahmetimize kabul

Gergek, iyi kisilerdi onlar. ;i Ve Yunus'u da an
Zünnün öf1<e!.enip gitmisti rle bizim gücün:üz
yetmiyecek sanrnrqtr ,derken karanLklarda
ederek gergek, senden gayri tapacak yok,
tenzih ederim. Süphesiz ben zalimlerden

Demigti. iF Biz onun duasrnr kabul et,mis
tasadan kurtarmrqtrk. Biz insanlan böylc
rrz. * Zekeriya'yr da an ki Rabbine nida
Rabbim beni yalnrz brrakma. Väri'slerin en
lxr sensin. Demi;ti. ,F Onun da duasrnr kabul
miqtik. Ve ona Yahya'yr vermiqtik. Karrsrna

ve

ma kabiliyeti bah.q
yansrr)ar timid ve

Bize igleri ürpererek saygr gösterirlerdi. + Bir
rrzrnr koruyan o krz vardr ya, onu da an. Biz
ruhumuzdan üflerni;tik. Ve onu ve o§lunu
äyet kilmrqtrk §n IVluhakkak ki siz tek bir
siniz ve loen Rabbinizim, bana tapm" I Onlar
ierinde bötül< btilük ayr-r1drlar" Hepsi blze
ceklerdir. t& inanarak iyi igler yapanlarrn
ieri boga gitmez. Ve güphesiz iglediklerini
Iresab:na yazmadayrz. rF HeIäk etti§imiz bir
rin üstünde bir länet vardr ki Yecüc ve Mecücün

etmistik. Gnlar hayrrh
korku ile bize dua
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leri aqrhp her tepedu'n ye,:vi-izüne saldrrmalanna
kadar dililemiyecekler. t Ve gergeli, väde yzrkla-

-srnca käfir olanlar göalerini dikip kalacaklar, ey-
vah halimize diveeekler, biz gafletievmisiz, ltattä
zalimmisiz. tr Süph^esiz onlar ve Allehdan gayri
taptrklan cehennemin' odunlarldrr, oraya atrla.cak
la,r. .B Ontar iläh olsala-Tdr cehenneme uframallar-
dt. Halbuki orada trepr-si u'bedi- olarak kaiacaklar-
drr. lß Orada inim inim inleyecekler ve hig bir
seyi duyup anlayamryacgkiar. lF Ama kendik-rine
taraftmrzdan iyi bir va:.dcle bulunulmns olan kim-
seler cehennemden uzaktrrlar. 6 Cehennemin en
hafif bir sesini bile C.u'r.rmaziar ve canlannrn arru-
ladr§t qevl,er icinde ekredi kaltrlar. iF O. korkulann
en büyü[ü. (Kryamet) onlarr tasalandrrmaz. qr

Melekler onlan karsrlar. iste size vaad edilen gü-
ni.iLnüz derler, tF Biz o grin, gö§ti kitap sahifeleri
gibi dürrlp bükecef'iz" Once na.srl yaratmaya ba;-
ladr r,'iek övle tekrarhyaca$rz. Bu bizim vadimizdir.
Ye biz vadimizi verine getiririz. + Süphesiz biz
Tevrattan scvnra Zeburu da indirdik. Elbette yer
yüzü iyi kultanma mi.ras kalrr. jt Ivluhakkak bu
kutluk eden kavi.m icin bir isaret ve bildiridir. *
Ve biz seni ancak alemlere rahmet olarak gön-
derdik. 'F De ki: Bana Allahlmtän tek bir Alla'
oldu§u vahy edildi. Siz cie bunu teslim edip Müs-
lüman oluS'or musunuz? S E§er yüz Cevirirlerse
de ki: Bana emr olunanr hepinize bildirdim, size
vaad edilen ,,sey yakrn ml, uzak mt onu ben bilmem.

'F §üphesiz Allah agrk konustu§unuzu da, gizle-
difiuizi de bilir a Sizin bir müddet dünya nimet-
lerini tatmantz acaba bir deneme de§il mi? Ben
onu da bilmem. s. De ki: Rabbim bildi§in gibi
hükm et. Ona isnad edilen vasülara kar-sr esirgeyi
ci Rabbimizin yardrmr ciilenir.

_ ZJö 
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HAC SURESI
Mekkede inmistir. 78 äyettir.

22 nci SÜRE

Qok acryan ve rahrneti
tün varhklan kaplayan
Iahrn adiyle.

* Ey insanlar. Allahrnrzdan korkun,
hakkak ki loyamet depremi pek dehsetli bir
dir. + O gün bütün emzikii kadrnlar
nr unutup brrakrr. Bütiin gebeler qocuklarrnr
qürür. insanlar iqmeden sarhogtur. Ailahrn

. pek siddetlidir. s Öyle insanlar vardrr ki
olduklarr halde Aliah hakk;nda tartrqmaya

Ve bütün azgrn sevtanlara uyar. + Ezelden
mrgtrr ki, kim ,seytanr sever ve ona uyarsa
hakkak onu qeytan yoldan grkaur. Ve
atesine stirer. s Ey insanlar, öldükten sonra
me konusunda süphede iseniz bilin ki biz
topraktan, sorlra bir damla sudan, sonra bir
trdan, daha sonra tesekkülü tamamlanmamrs
et pargasrndan yai'attrk ki, size kudretimizi
terelim. Sizi diledi§imiz belli bir zamana
rahimierde brrakrnz. Sonra qocuh olarak
Olgunluk ga§rna getiririz. öienlei-iniz ölür,
krsmrnrz da bildi§i her geyi bilinmez krir hale
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tiren lezil ömür cle'r,r"::rine kadar sürükLenirsiniz.
Yervüztinü kupkillu r;,rrur:;iin ama, ya,fimur ya§'-
drrdro;rmrz zaman can'L:.r,n-rr. kabanr ve qeqitli gif-
ter qitter bitkiler yetlstirir:" iF Bu da süphesiz hak
olan Allahrn e.serir].ir EtbeLhe o ölü5rü diriltir ve
her "seye gücü yeLer:. + \/Iuhakka,k kljramet gele-
cektir. O zarnan Atah ka'orrdekr-leri diriltecektir.
.i Halktan öylesi var ki bilgisi ve rsrk veren bir ki-
tabr olrnafufr halde Allah hakkrnda tartrymaya
girisir. I Halkr do[ru yoldan grkarmak iqin kendi
kendine ululanrr. Ona. dünyada rü.svahk ve krya-
mette vakrcr bir azab veririz" s Bu da onun kendi
eliyle, kendisine hazrrtar.h§r bir akrbettir" Muhak-
kak ki Allah kullarrna zulm edici defitdir s Insan
lardan Allaha yalnrz uqurllm kenannda ve yalntz
dili ile tapan vardrr. Bir hayra rastlasa o sayede
kalbi ferahlar. Bagrna bir fenairk( Deneme) gel-
s yüzü de§iqir. Dünyada da, ahirette de hüsrana
u§rar. iste asd hüsran budur. iF Allahtan gayri ve
kendisine bir fayda ve zararl doknnamryacak bir
goye ba,s yurur. iqte saprktr§rn en derini budur ü

iüaran faydasmdan fazla olana bas vurur. Ne kötü
yardrmcrdrr o, ne kötü arkadagtr o. a Muhakkak
A*latr inanan ve hayrrl.r islerde bulunanlarr altrn-
öan rrmakta,r akan cennetlere koyar, qüphesiz AI
Iah dilediäini yapar. 'B Allahrn peyganrbere dün-
yada ve ahireüte yardrm etmiyece§ini sananlar
bilsinler ki yardrm edecektir. Böylece bir gare
bulup evinin damrna bir ip asstn ve kendini assrn
da sonra ipi kessin görsün bakairm. Yaptr§r is
kendisini öfkelendiren se;bebi ortadan kaldrraloilir
mi?. s Bunu <<I(ur'an>, agrk bir delil olarak indir-
dik. Ama allah diteAi§ini clofiry yola vöneltir. rß

Gergek inananlarla, sabiiler, hristiyanlar, mecu-
siler ve Allaha es.kosanlar arasrnrla Allah krya-
met gütrü hükmünü vereeehtir. §üphesiz Atlah
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her seye tanrktrr. # Görüyor muslln
öyle bir Allahtrr ki yerlerde ve göklerde
gune§, ay, ytldtz.iar, da§Iar, a§aqlar hayvanlar ve
insanlann go§u O'na secde eder. Arna insanlann bir
krsmr ceza görmeye läyrktrr ve Allah kimi hakir
krlarsa ona kimse ihsanda bulunarnaz. lIuhak\ak
ki Allalr diledi§ini yapar 6 Su iki zümre Allahlhrr
hakkrnda tartrqryorlar käfir olanlara atesten ps-
vablar bigilmistir. Tepelerinden de kaynar su dö
kütecektir. a Böjrlece karrnlannd-a ve clerileridde
ne varsa eritilecektir- {- Onlara demirden comakfar
da var. * O i,skencecien srynlmak isteCikce yine
orayz itilirler. Ve kendilerine <<Yakru azabr tadp»
denir" +r Süphesiz ki Allah inanan ve hayrrh ,iE-
lerde bulunanlarr altrndan rrmaklar akan cendet-
lere koyar. Orada altm bilezikler ve inciler taktpa-
rak süslenip gezerler, elbiseleri de ipektendir. s

Onlara tatlr stjz söyleme öfretilmistir. Ve Att"
hrn yoluna girmeleri ö§retilmistir. 'ß Käfir olarllar
ve tralkr Allahrn yolundan qelenler ve insanlar ilgin
ibadet yeri olsun diye yarattr§rmrz ve yerlilerilyle
ziyaretcileri hakkrnd-a aynr hükmü yürüttü§,Limüz
Mescid'i haramdan menedenler ve orada yasaft e-
dilmis bir geyi zulümle yapmak 

. 
isteyenlere acr

azab tattraca§rz. lF Hatrrla ki biz ibrahim'e, bana
hic bir seyi e-s tutma ve evimi tavaf edenler, pa-
maz krlanlar, rtikü edenler, secdeye varanlar igin
tertemiz tut. diye bina.nrn yerini göstermistik. lF

Insanlan Hanca ga[r. Uzak yakrn her yerden ypya
yahut binekli oraya gelsinler. 'Y' Geisiuier de \en-
dilerine ait olan faydalan elde ettiler. Ve nzt{ o-
larak verilen hayvatliaut, belli günlerd.e, Allqhm
adr.nr anarak kessinler. Oniarr yiyin ve yol<sulilarr
da doyurun. iF Sonra ihraritda iken caviz olmay'an
peyleri yaplp temizlensinier. Adakiarint yet'ine ge-
tirsinler. ve Beyti atiki tavaf etsinler. + iste flac
budur. Ällahrn saygryi emretti[i ..seylere 
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gösteren kisiye bu iq Rabbi nazarutda haytlltdrr.
Ve haram oidu['u size bi]dirilen sey]er rrrüstesna
ökü2, inek, koylrn, dere heläl edilmistir. Artrk
putlara tapmak levsinden gekinin ve yalan sözler-
den sakrnrn. 5F Allaha dog'ru olarak inanm. Ona
es kosmayrn. Ona eg kogan havadan düsüp kusun
kaptr§r, veya rüzgärla uzak bir yere savrulan bir
qeye benzer. * iqte böyle, Allahrn emillerine saygr
gösteren bunu kalbindeki Allah korkrisundan ya-
par. t& Kurbanhk hayvanlar belli bir vädeye kadar
size fayda,h olurlar. Sonra Beyti atike giderler
(Kurban edilirler). s IIer ünrmete kurban kesme-
yi sünnet kridrk. Rrzrk olalak verdiklerimizi AII-a-
hrn adrm anmak- sartile keserler. Bilin ki Allahr
mrz tek Allahtrr. Ona teslim olun. Alqak gönüllülere
müjde ver. # Onlar öyle kisilerdir ki Allah anr-
lmca kalbleri gosar'. Baslarrna bir .sey gelse sabrr
ederler, rramaz krlarla.r v_e verdi§imiz rrztklardan
yoksullarr beslerier. s Büyük develeri de Allahm
cevaz verdi§i hayvanlardan krldrk. Onlardan sizc
hayrr var. Onlan aya-kta ve besmele ile kesin. Yan
taraflatrna düstükleli zaman etinden hem siz yiyin,
hem de yoksullarr ve gizli ve acrk fakirleri doyu-
run. §ükr edin diye o hayva-nlarr da emrinize ver
dik. Onlann ne etleri ne kanlarr Allaha gitmez,
ama sizdeki Allah korkusu' ona ulasrr. Sizi dofrr
yola iletti§i igin Allaha qükür edesiniz diye o hay-
vanlarr da size räm etti. iyilik edenlere müjde ver.

+ Muhakkak Allah inananlardan müsriklerin ser-
rini uzaklastrracaktrr. Allah, hainleri ve nankör-
leri serrmez. * Tecavüze u§raS.taplata zulme rnaruz
kaldrkiarr iqin savas izni velild.i. Onlara vardrm
etmeye elbette Allahrn gücii veter. + O kisiier ki
Rabbimiz Allahtrr. dediklerinden dolayr h.aksrz
yere yurtlarrndan grkalrldrlar, e§er Allah insan-
lann bir krsmrnr bir krsmiyle def etmeseydi igle-
rinde Allah adrnrn srk srk anrldr§r manastrrlar da
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ytkrhrdr. Havralar da. kiliseler do, mescitler cle.

Allah kendlsine itaat edene elbet,te Vardrrn ed1.

§üphesiz O yücedir ve azizdir. + O kirrilerdir ki ypr
yüzüne yerlestirdik mi namaz krlarlar. zekaL 1e-rirlei, iyili§i emir eder'1er'. Kötülükten vaz geglr-
meye qabalarlar. Bütiin isierin akrbeti Alla-hrn b-
lindedir. + Seni yalanlarlarsa bil ki onlardan öb-
cc gelip gegen Nuh, AcI, Sernut kavimleri de yalap-
lamrslardr. s ibrahim'in kalrni de. Lüt'un kavrni
de. ;ß Medyen halkr ct-a yalanlamrstr. b{usa'yr hu
yalanlarruslardt. Onlarrn azabrnr geciktirmistifn,
sonla onlan da heläk ettim. # Nice sehir'leri halkr
zalim oldufu igin heläk ettrk. O sehirlilerin tavap-
lan, drvarlarr ile beraber cökmüs yerie bir olmtls-
tur. Biz niee l<uyularr kurutmus. ve nice tOsntii
yrkmr-rrzdrr. s Kavra-vacak akrl, isitecek kulak e-
dinmek icin yer yliztincle hiq mi sezin dolasmlz-
lar. Gerqekte gözler kör olmaz ama, kalb gözlgri
kör olur. * Senden ac.abtn tez gelnresini istiydr-
lar. Atlah vaadinden tlönmez. Ra,bbinizin indinhe
bir glin, sizin s-ayd.r!;rnrz tarihle bin yrl gibidir. +

Nice gehirlel halkrna cla zalirn olduklarr tralde mtlh-
let verdik. §onra cla heläk ediverdik. Hepsi döniip
huzuruma geleceklerdir. F De ki: Ey insanlar, bpn
size ancak agrk bir uyarrcrylm. qF Inananlar, 1ve
iyi iqler yapanlar isin yarhganma ve aziz rv"rk vyr-
dr. & Ayetlerimi-ze kargr yanpn
cehennemin ehlidirler. ri sa"hibi

hig bir peygamber ve n i orhe-

ctifi ,seyi geytan bir fitne kangtrrmaya u§'ragn\a-
srrr. Ama Atlah geytanrn kabtrfr fitneyi bozar, ä"-

yetlerini sa§lamlagtrrrr. Onun- bilgisi ve hiknleti
gok geni-stir. qF Allah seytanrn soktu§u fitngyi,
zapf kalbli veya katr yiii'ekliieri denci-rrek igin
yaptrrrr, zalimier qtiphesiz hakikatten qok uzpk-
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scrnra yine dirittir. Äma insan gok nankörclür. *
JIer timmete bir din verdik. Ona göre kulluk etsin-
ler. Seninle isler hakkrnda tartr-smastnlar, onlarr
Rabbinin yoluna ga§rr, muha,kkak l<i sen do§ru
ylola iletilmissindir. äa Seninle tartrsmaya kalkar-
ialsa artrk Allah ne yapti$rni bilir de. + Allah ih-
tiläfa düstü§ünüz kcrlulalda kryamc.t g,tir-rü ara-
nrzda hakem olur. + Bilmez rrisin ki Allah gök
lerde ve yerrle ne vaisa bilir. Elbette bu kitabta
valdrr. ve süphesiz br: A]lah icin kolay bir iq-
tir'. * Bir delilleri oh::adr$r ve hir bilgileri buh:n-
madrfl ha]de Allaht brrakrp baska sevlere taperr-
lar. Zalimlerrn r.,aldrmcrsr cimaz. rF Onlara apartk
.l.7etlerimiz,i ckuciufun zanlan, vüz]erinde inllär be-
tirtjleri göriiliir. Sen rle farkrndasrr:. Nerede ise ä-
,,etlerimizi okuvanla.ra saldtraöa!.-Iar. De ki: Size
t'irrndan beter bir sev hahel vcterritl.l ni; Ates. Al-
Iah onu käfir olanlara haber vern:istir, ne köttl
.,eldir orasr. 4F'Ev irrsanlar. dinle\rin bir örnek da-
ha: Allahr brrakrp da taptrp.mrz putlar yok mu, bir
sine§i bile varatarna,zlau. ITattä bir sinek onlardan
bir ^-qev kaprp gitse. o pntlann hensi bir arava gel-
se geri alamazlar. Dileven de aciz. tiilenen dr' +

Allahrn büyüklü§ünu ger'e§i gibi bilnreriiler, ,sup-
hesiz Ällah kudletli ve azizdir. rF ,Ulah meleklerden
ve insanlardan elciler .secr:riqtir, O hcr ,reyi duyar
ve görür. cF Onlerinde, ardlarrnda ne varsa bjlir
ve her isin sonu Ällaha vai-rr. ,F Ey inatranlar rükü
edin, secde edin. Allal:a taprn ve hayrr iqleyin ki
kurtuluqa eresiniz. äF Ve Allah u§runa gere§i gibi
cihadda bnlunun, o sizi .ser;ti. Size gücliik vermerli.

Eu din aLantz Ibrahirn'in dinidir-. Size daha önce
de bu.' Kur'anda da mur-:lüroan adlnr ta]<an O A1-
lahtrr. Feygarnber size t,anrk olslrn, siz de insanlara
tai'iiklik edesiniz. .I'irttli t-:arrtaz 1<l)tn, zekat verin,
Allaha ba§iaurn. O kor."yucunuzrlur-. Ne güzel
hor,uyucuclur O, ve I1c p';ii-lel yalrLlncrdrr.
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23 ücicü SURE

AE- - MUfvI[hi[-rN (Hnanan],ar)
SÜRESI

Qok acryan vc rahmeti
brit[irr varhktarr kapiayar,
/ll[lhrn adr ile.

a Mr;.ha,kkak ki inananlar kurtulusa (Murad-
larlna) ermiElerdit"" s Ontar namazlannda, saygl
ürperisi duyarlar. + Abes seylerden yriz gevirmi.S-
Ierdir. te Zekätlarrnr verirler. 's lrzla.r'tnr korurlar.
s Ancak e;teri-ie ms.tlan olan cäriyeteri müstesna.
Rundan dolayr da krnanamazlar. I Bunun öte-
sinde l:ir sey arzLr edetrler, haddi a5anlar:dtr. {'
Hem öyle kisileldir ki emanetierine ve atritlerine
sadlktrrla,r. s Namazlanna devam ed.erler. cF

iste onlar varislerdir. (Ci:une'te) ;ß Cenneti rvriras
olarak ahrlar. r/e orada ebedi kaltrlar. s Mrrhak-
liak ki biz in,sanr som ba.icrktan yarattrk. lF Sonra
onu bir meni damlasr priltrsrndan emin bir yere
(rahim) yetle,sbirclik. {. Sonra meniyi bir prhtr
haline getirdik. Prhtrlasml"s kandan, et parqasr
yapttk. Ondan ketni[i meydana getird^ik. Ve ke-
mi§i etle örttük. Ve böylece bir canlr malrlük
yaratmis olduk. Yaratrcriarul en güzeti olan Allah
ne mübarekbir. 'B Arla slnua s,-i_phesiz öieceksiniz.
4 Daita sonl'a ki1,a111.1 güiiü ciiriltileceksiniz. eF

§üphesiz üstünüzde yecli gö!ü yarattrk. Biz bu ya-

Mekkerle irrnristir 118 ävettir
,itl i .}OiäfQievw o
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hyanlar, kendilerine dün.ya hayatrnrn nime'blerini

verciigimiz halde, dediler I<i 'nu stzin gibi bir insan-
dan gaSrn bir sey defil. Yediginiz seylerden c da
yemede, igti$niz ..seylerderL o da iemede. s Kendi-
niz gihi bit insatra iLeaü ed^r.t'seniz hüsrana up;rar-
srnrz 'F ölüp toprak .re keinlk lraline geldiki;en
sonra kabirclen qrkaca{tnlzt tnr vaad. ediyoi' size.
ä Size vaa"d edilen sey, he5rhat, ne bos. s Haj.at
ancak düuya hayatrdlr. Yasp ma var, ölme de var
ama tekrar dirilme yok :r' tsu yalan yere Alla,ha
iftira atan Trir adarn. Biz ona inanamayrz. s Nuh,
Ratrbirn dedi ki: tsenl yalilniamalanna karsr sen
bana yardrm et. iF Allalr .<I(rsa bir zamanda piq-
man olacaklardrr>: buy-urdu. 's Tam vaktinde gelen
bir sa.vha ile onian yok ediverdi ve selin süri.ik-
ledi§i cer göpe döndürelü. Zalirn kavim böyle u-
zaklaqtrnlrr l& Onlann ardrndart da baqka nesiller
getirdik + HiQ bir ümmet ecelini ne ileri alabilir.
ne geri atabilir. a Sonra bir biri ardrndan peygam-
berlerimizi gönderdik. Bir ümmete gelen t)eygam-
beri yalanladrlar, biz de hir" krsmrnrn pesine takrp
bir biri ardrndan onlan heLäk etbik, onlann valnrz
adlarr kaldr. fmansrz ka,vim böyle yok edilir. s

Sonra äyetielimizle ve agrk bir delilimizle Musa'yr
ve kardesi Harunu gönderdik. Firävuna ve kavmi-
nin il.eri gelenlerine. Onlat' kibirlenmek istediler
kibirli bir kavimdiler. Dediter ki: Bize benzeyen
bu iki insana rnr inanaca[rz. Onlarrn kavimleri
bize kultuk ediyor. a Böylcce ikisini de (Musa ile
Harun) yalanlacirlar. ZaLen onlar heläke mahküm
olanlarclandr. + Muhakka.k ki biz do§ru yolu bul-
sunlar diye Musa'ya kitap vermistik. Ve lVleryem'in
o§lunu ve Mer5rsm'i kulireiimize birer delil ola-
rak 5rar-'a^tmrs ye onlara düz otlak ve sulak bir yerde
bartna.k vermi,stik- it Ey peygamberler, temiz qevler
yiyin, iyi isler yapm. §tiphesiz ki ben ns yaptr§rnrzr
bilirim. F Su iirnmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben
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E,abbinizirn, artrk korkun. l& Ama din konusunda
birbjrlerindeu ayrrldilar ve ayrrlanlar kendi kitap-
larrndan gayri kitaplan iirkär ettiler ve her bölük
kendi elindel<jlerle övür:lut ye ba.siadi. ri Bir zamana
kadar onlarr saprl.;)rklarr iginrle brrak. F Saniyor-
lar mr ki onlara mai vc eviäC ve::rnekle mirkäfat
veriyoruz. Ve yardrnr e,diyoruz. lF Onlara hayrrlarr
gösteri.yoruz, arna an)i;n::-vorlar. tF Onlar ki Rab-
lerinden k,orkarak ral.ir:let bulurla,r. + Rablerinin
äyetlerine inanrrlar. * Allahlarrna es kosmazlar.

s Veleceklerini veririel' ve dönüp Ra.blerinin hu-
zuluna varacaklaruu biidrkleri igin l<aibleri kor-
kuyla dolar. .t iste onlar l:ayrr islemeye yansarak
ko5a,r)ar, ve hayrr isien,ede öne geEerler. & Biz hiS
J<irnseye g ücün i.in yetnriyece§i bir virk yükleme-
yiz. Hakkr göstelen hita,,r; nezdimizdedir. onlara
zrrliirn edilmez. ä !l2ru11'. or:larrn kalbleri bu isde
saptktrla düsrrrüstür ve onlar baska suglar da ig-
leiler. S Biz nirr.:et icinde yasamrs olanlarr azaba
tr§rattr§rmtz zarnat) yalvarmaya baqlarlar. * Bu-
giin valvarmayrn art:k, ,süphesiz bizden yardrm
giirtuezsiniz. + Size ä,.r7etierim okunduiu z,amarr
yiz qevirirdiniz. + Kibjrlenirdiniz ve g;eceleri pey-
p;amber'hakkrnda hos tro§azhk eclerdiniz. c& §u
I(rrr'anr ivice bir- düsünmezler mi? Yoksa gecmis
a,talarrna geJmiyen Lrir sey mi gelcli onlara? s

Yoksa peygamberJerine irmnmiyorlar da onu in-
l.är mr ediycllar. J' Yc'k".a peygamber' icin, deli
mi c.liyorlar. Itrayrr o hakktyle g-elmi^stir. Ama
gofu hakkr jstemez. ,'$ .Al]ah, gergekten onlann
heveslerine uysaydt. gcklei:, yer ve onlarda olan
rza:'hklar le.qada u[rardI. Biz onlara kendi zikir-
ieri.ni gösterdik; ama onlar bundan yiz geviriyor-
lar. 4 Or:lardan ücret istedi§in mi var', ,sü-phe yok
ftabbinin ecri daha l:aylilidlr ve O, rtzrk verenle-
lin en haylrJrsrrhr. $ EilLrette sen cnlarr do§ru yola
ga§rr'nradastn. # Anra al:irete inanmryanlar do§ru
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yoldan sapmrstardrr. + Onlara aclylp ufrafuklau
zaratl gidersen yine köru körüne azgrnirklarmda
ayak diterler. ,i Biz otrlalr ezaba. carpl,rrrnrstrk da
yine Rablerine bas e§menlis, yalvarmamrslardr. +

Nihayet, cnlara acr l.rir azabrn kaprsrm agtrh da her
qeyden ümitterini kc'stiter. {a O öyle bir Atiah ki
size kulak, göz ve kalb verdi, ama pek az .sükür
ediyorsunr-rz. .ts Oyle bil' Allah ki, yer.yüzünde ne
varsa sizin iqin yetistilcii ,onda hagr olaeaksrnrz.
s O Allah ki dii'iltir. ölrtLir'ür. s^ece ile s':itrrJ.'üztin
ihtiläfrnr eml evler, Dü.slinmez misiniz? + Ifaytr,
oniar kendinden öncekile.rin dediklerini divorlar
a Diyorlar ki öldükien ve tcz'uoprak ve kemik ha-
line geldil,rten sonla mt dililtilece['iz? 'B Bu bize
de eski atalanmrza cla söylenmisti, ama l-ru, eskile-
r'n ma3!*,.larrndan gayrr bir .sey de[il. + Ele ki: Yer
ytizü ve orada buiunanlar kimindir, biliycr musu-
nuz? s fiiyecekler ki: Allahrndrr. De ki: Ne diye
hälä dti-sänmüyolsunuz t" De ki: Yedi e;ö§ün ve
büytik a,rsrn sahibi kimdrr? qF Di../ecekler ki: tsun-
lar Allahrndtu-De ki: Nicin hälä korkrnuyorslrnuz
rF De ki: Her seye hüküm ve tasarruf eden kirn-
dir? Koruyan ve korunnraya. muhtag olmayan
O'dur, Biliyor musunuz? a Diyecekler ki: Bunlar
da Allahm, De ki: Neden hälä bos sevlelle o,yala-
nryorslinllz. ;ß Hayrr, biz onlara gerge_äi getirdik.
Elbette onlar yalan söyltiyorlar. rF Allah. kendine
evläd edinnrez. ondan gayrl tapacak yoktur E-
§'er olsaycll ner rnabud kencli yarattlfl'rnl alrr gi
der, ve bir klsmr öblirtinderr üstün olurdu. .{lla-
hr onl.aun isnatl ettikleri rrastflarclan te,!rzih ede-
rim. {' C görünmeveni dc bilir. g.crtineni de. Ona
eg kpqtukta.rr serllerden yücedrr'. s Rabbirrr, onlara
vaad e:iileni bana gi)stcreceiisen. 's Rabilirn. beni
zalim kavmin icinde biraLi<ma. rF ElbeiLe oulara
vaad ettlgimiz selrl:ii saiu p'östel'meve göctimr_iz
yeter. ce Kötüiiläü en gtizel hiryia detet. P-iz anla-
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rm bize isnari etl,iklerl vas;flan rlaha lyi billrlz. +
De ki: Rabhiir-a ^seytanrn kandirn:alarindan sana
ruörnirrnt. I Ve cnlarrn yanrnda bulunanlanndan
ala stltnl:'1m. + Si-.tir11r.lr ^nla,rda..n l:i:"ir:e öltim
reldi vni Ra?:bim cle: , bcni tekrar riiiitr,,21,3 yolia .ei

i(i beiki iyi isler isie-rirn ve zai;i erti[im ömrü
lr,-läfi ederinr. Hayrr onjalut bu srizleri l:os, onlarrn
,n.!e.rinde rlii'iltileeel<leri p'iine karlnr bir bay:ai-t
,ar. t1 Sür ü1üriilünce akraL-ra-lrklalrnr unu-
l,urlar. o gi:n birhirier-inin hattrtnr srrt:mazlar. s

I(irrrin ivilikleri a§'rr basarsa o kurhrlacaktrr( Mn-
.acla erecelitir) n Kimin ivilil<leli vufka gelirse
1.rü-erana r:lfrayag2p ve cehennemde ebedi kalaeak-
trr. t: Yiizielini af,,6.q r'2l6r.rxca.k ve somurtup ka-
'onak-lardrr. l& AvelJer"imiz okrrnrrrken onlarr
alanlaSrar:I:lr siz deg=il miydiniz, ls Der'ler ki: Rab-

bimiz. kötiiltik biz,e üstün geldi, böylece do§ru
yoldan saprrrr,s bir topluiuk olduk. lF Flat,b;n,iz. bi-,
zi bulacian crkar, o.za-rrLan:r vine kötirlii[e rii.nersek
elbet,tc zaiirnlerden oluruz. + .Aliah l:uvui'ur ki:

Ccrkilin oraclän. Bana söz söylenre5,in. 5F Elbette
kullarrr:<ian bir bölük var ki. RaJ,.biiniz derler brz
inano:k bizi ba§rsia ve acr. Sen acryanlarrn en
hayrrüsrsrn. * Oysa ki siz onlan alava aldrnrz ve
bu hal, size beni anmavl u'.ruttur'chr. Onlara giiler-
diriz s Elbette ki ben de sabrrlalrna karsrlrk bugün
onlan müka1'atlandrraca{'rrn. Onlar onmuslaldrr.

+ (Allah) buyurur ki: Yer altrnda kag yrl yattrl
mz. & Bir gun yahut günün bir krsmr kadar, oyurr.l
lara sor. 'F (Atlah) buyurur ki, pek az kaldlnrz a.1

ma ahiretin ebedili§ini bir bilseyd-irriz. :s Yoksa sizi
brsur-ia mr varattrk? Gerqekten dönüp huzunrmul
za geimiyece§inizi mi santl,ordunuz. + Her -.evd
sairip ve häkim ola.n Allah yücedit', O'udan bask4
tapacak yoktur', büyük alsrn sahibi G'dur iF Kirri
Aliahtan gayrt bir rlabucla bas vurur-a elin
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bir delili yoktur onun hesabt da Rabblne aittir'
Hiq gütlhesiz lcäfirler igin kurtuluq yoktur. s De
ki: Ra.bbim yarhfia ve ar:Lt acryanlaJrn en hayrrhst
sensin.

24 üncä SÜRE

Qok aeryan ve rahmeti bü-
trtitr var!rklan kapiryan Al-
lalun adr ile.

a Bu trir sfire ki inclirdik ve hükämlerini
farz klldrk. Ve anasrmz ve ö$üt alasrmz diye onda
agrk deliller gösterdik. & Zina eden kadrnla zina
eden erkeffrn her birine yüz sopa vurun. Ve AI-
laha ve ahiret gününe inanryorsanrz Allah dininin
bu hükmünü uygulamada onlara acrmayrn. Bu
dayakta inananlardan bir krsmt da hazrr bulun-
sun. tF Zina eden erkek, ancak zina eden kadrnr
veya Allaha es, kosan kadrnr nikählayabilir. Ve
zina eden kadrn da ancak zina eden erkekle veya
Allaha eq kogan bir erkekle nikählanabilir. Bun-
larla nikählanmak inananlara haram edilmistir. {F

Hür namuslu kadrnlara isnatta bulunup da dört ta
mk getiremiyenlere de seksen sopa vurun ve artrk
higbir ;eyde tanrkhklannr kabul etmeyin, Onlar boz
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guncu kisilerdir. =o' Meüer ki bu
j sonra tövbe etsinler ve dtirüst bir hale

§üphesiz Allah ba§rslatnasl ve aclmasr gok
drr" iF Eglerinin zina etti{ini söyleyenlere
kendilerinden ba..siia tanrk yoksa, dc§ru
den olduklarrna dair döl't, kere (yemin) tanrkhk
mesi gerektir. {' Beqinci de yalan söyliiyorsam
lahrn läneti. yalancrya olsun diy-e tanrkhk
tir. + E§er kadrti dört ket'e Allah ba.sura and
.kocasrnln yalan söylediäini krildirirse cezasl d

'ß Besincide (Yeminde) <<Kocam do§ru
sa Allahrn gazabt l:ana olsun>> demelidir
zina r:ezasrndan kurtulur. s Allahrn size
ti olmasaydr

hilaneti
ve Allah tövbeleri kabul

ve genis olmasaydr ne yapacaktrmz?
O uyCurma haberi, siz (Ayse hakkrnda) size
ren, sizden bir taifedir onu kendiniz icin bir
sayrnayln. O size havrrdrr. Onlarrn her birinin
ledi§i günah kendine aittir. iglerinden suQun
büyü§ünü yüklenene gelince, en büyük azap
olacaktlr. s Bunu dnyduklan zamarr inanan
keklerle kadrnlar kendi haklannda oldu§u
iyi zanda bulu-narak <<Bu agrk bir iftiradrr>>
lerdi va. 'ß Müfteriler bu iqe ait dört tanrk
selerdi ya. Tamk getiremeyince onlar Allah
de yalancr kisilerdir. :F Dünyada ve ahirette
Allahrn ihsanr ol.masaydr iqine düstüfünüz o
dikctlu yüzünden süphesiz büyük bir azaba
drnrz. l& O zaman siz o dedikoduyu a§rzda.n
tasryor ve hiqbir bilginiz olmadr§r halde o
kodu3.u a§talartntzla tekrarhyordunuz. Ve
dunuz ki o önernsiz bir sey, oysa ki O Allah
de büyük bir günahtr. # Onu duydufunuz
«Buna dair söz -sövlernek bize düsmez, tenziT,l
riz häsä bu büirük bir iftiradrr>> deseydiniz yal

E§er inanmrssanlz Ailah size bir daha ebedi
burra 'Denzer bir selr yapmamanrz hakklnda
vermektedir. .t. \re fllah size delillerini agrkga

-35j---.
B,"p,e,u*,rro,o, x



dirmektedir'. Ve Allalt, biig,isi ve hiktne[i gok c').an-

drr. I inananlar alasii^:rla. kijt-ji dedikorlulann
yayrlnrasrnr iste5;r,'rrier:e riiitrr tjirlA ve ahirette :ct bir
aza.p \ar.:Allah hilir, siz hllr-,rez::il-tiz. lF E§,er Älla.hrn
siz,e lfitfu olmas.tvd.t r:e ALl .rlr e.iit-ge:.'en ve aci'van
olmasaVclr 119 vx113.11lr1-r7?. 's E=r, ina-rtatrlar. §ey-
tanrn izinden ]'ür'üme'',,in. §c\t,antn izii-tCqtr litirü
yen bil,sin ki sevtan muhrr-lzlrak i<ötii sevlere sevk
eder. E§'er size Ällahrn t'ai.rueti olnrasaYdt hie bi
riniz ebäcli oia,r'ak temi2 bit ltalde o).a711azdtnrz.

Ama Allah dilecli['ini terrrize qlkartr. O her se-vi du-
yan ve bilenclir. + I'azilet sahibi ve varltklt olanlarr
nrz akrabaya, yoksuiLara r,'e AIlah yoluuda yurtla-
rrndan göqetrlele hir sey vermekten gel<in-
mesinler iyili§i brrakmasrnlar. S_uqlart ba-

§rqlasrnlar. Allahrn sizi varhganlasrnl isl"emez

misiniz?.. Allah yarhganrast ve aclruasl gok
olanchr cF Bir peyden habeli GlnrrvaD hür uamuslu
inanrurs kadrnlara, iftira ltt,aniara. cliinYarta da a-
hirette rie lärret ediltnisiir onlara pek büvtik azap
vardrr. + O gün (Ktyamet) kendi dilieri. elleri a-
vaklar. yantrklart is hakkrrrria alet,hlerine tanrkltk
edeceklerdir. 's O gün Äilalr onlarin hak ettikleri
cezayr tam oiarak veril Ve bilirler ki Allah elbette
gergek mabuttur. + Kötii srvlerre kii'tii si"izler kö-
tülere ve ntuldarlara. ki'1,i ve murdallar da kötü
ve murdai :,evlete ve sözlei'e r,'aktstr, Ivi ve t,emiz
sevler ve sözler. ivilere ivi rre tc.miz in.sa:rlar da
ivi ve temiz se-rrlere 1rp cÄ-lalp r,r3s2.s1ylx1. ÖteXile-
rin söylediklerinrien bericlirler, Yat'hgauma ve aziz
l-rzrk onlanndrr Y"' §1r inqrianlar. ke,ndi evlerinizden
gavn evlere sahiplerinden t'zin alntaclan ve onlara
seläm vermeden q'irme-.;irr. Düstiniilseniz lltnun
ha.Vrrlt OldnöUntr anh:."rnr.- ,1. O evrle kilrr"evi bu-
lamaZSantz izin almadal r,irnrer,.ir-r ve .rGeri rlö_
nrlin» denirse döniin. Br.1 rjzl11 icin r.laha temiz bir
harel<ettir. Allah ne vani.ir,irnrzt irilir 9.. Grada bir
mahnrz varsel iqinde kin'rse otu-rrnaYan e-ve gir -
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meniz suq deäildir. Allah agr§a vurdu§unuzu pa
gizlecii§inizi de bilir. "r inananlara söyle. Gdzlel'i-
ni hararndan sakrrrsrnlar rrzlannr ( örtünecek yEr'-
lerini; horusrrnla.r. Bu, -sizin igin daha temiz bir-
da'rranr.strr. Elbette Allah islediklerinizden habÖr-
dardrr. 4 Inanmrs kadlnlara söyle: Gözlerini ha
ramcian sakrnsrnlar, :-rlzlartnt korusunlar ve afrk
yerlerinclen görünenlerden baska zinetlerini Sds-
termesinler-. i/e ortülerini göfrislerini örtecek bir
iarzda omu-z.alrndan asa§rya doffru salsrnlar; !o-
calannCan. l;abalarrndan koealannrn babasrnda.ln,
o§ullarrnda.n, tivey o§uilarrndan, erkek kardeslerip-
den, erkek kardeslerinin ofullarrnd{n
krzk arcle sl e rin in o§ulla.nnda., *ü].-
lüman kacirnlardan kendi mallarr olan kölelerclefn,
erkeklikten kesilmis l<udretsiz erkek hizmetcil§r-
den, Lrentiz kadrnlarrn §izli hallerini bilmiven dr-
kek cocuklardan p_'av::isrna zinetlerini gösterme-
sinler; gizledikleli zinetler anlasrl-crn clive ayakfa
nnt d.a birbirine vurmasrnlar. Ev inananlar, tövüe
edin de l<urtulusa 'T Bekär olanlannrn Ve

kölelerinizden, car zden ivi ve temiz kiii-
leri evlendirin. Yo r Allah onlan lütfu ile
zengin eder. Allah lfitfu ve bilgisi genis olandfr.

t& Evlennreye gügleri yetmeyenler de r\llah rcnJi-
lerini iutuf iie zeirgin edinceye kada:: iffetlerini ko
rusuniar'. Köle ve carivelerinizden, toptan verla
taksitie bir mal veya para kargrh§r azacl olmdk
isteyen kimselerin dileklefini de bunun hayrrh o-
laca§lnr trilirseniz kabul eclin ve onlara Allahin
size verdi§i maldan verin. Cariyelerinizi namuslu
yasama§r istedikleui hLlde fäni dünya mah iqin
kötüii.ik yaprna§a z,:r'ianrayrn. Zorla i<öi"iilü§e serlfk

edilriikten sonra dä elbette Allah onlatrn suclarrhr
ba§-rsla-r. O 5,'a.i'l:.rarr:asl ve acilrasl qok ola.ndrr. ä
Muhal<kak ki biz size a.lrli cielillerre sizclen ön$e
gelip gegmislere ait rnisaller ve Allahian korkanld.r
igin öfiitler jndirdik. + Allah göklerin ve yerin rsl-
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ve bana hiq bir :sey es kogmasrnlar, bundan sonra
käfir olanlar, bozgunculardrr. rF Ve namaz krhn,
zekät verin, peyga,mberc: itaat edin ki actnrntslar-
dan olasrnrz- ,F l(äfir olanlar sanmasrnlar ki yer-
yüzünde Allahr äciz brrakaeaklar. Onlarrn bari
nafl cehennemdir. Ve ne berbat yerdir orasr- +
Ey inananlar malrntz olan köle ve cariyeleriniz ve
henüz olgunluk qa[tna girmemis gocuklarrnrz ye'
nlnlza gelirlerken üc vakitte sizden izin alsrnlar.

SabaJr namazrndan önce. ö§le srca§rnda soyundu-
§unuz zanlanr, yatsr namazrndan sonra. Eu üg va
kit halvet vaktinizdir. Bu vakitlerden gayrL za-
manlarda yan.fflrza izinsiz gelirlerse ne size ne
onlara sug yok. Birbirinizle hizmet iqin dola^sabi-
lirsiniz. Allah size igaretlerini böyle agrkga bildir-
mede ve Allah bilgisi ve hikmeti qok olandrr. *
Qocuklarrnrz ergenlik ga§rna girdikten sonra da
ewelce oldu§'u gibi yanrnrza yine izinle gelsinler.
Allah size isaretlerini [öyle agrkca bildirmededir
ve Allah bilgisi ve hikmeti qok olandrr. a Nikäh
vakti geemis kadrnhk halinden kesilmis kadrnlar
zinetlerini gcistermemek qartryla dls elbiselerini
grkanrlar-sa onlara sug yok. Ama giyerlerse hakla-
rrnda da.ha hayrrhdrr. Allah her seyi duyan ve bi-
Iendir. + Evlerinizde, babalarrnrzln evlerinde, ana-
lannrzrn evlerinde, erkek kardeslerinizin evlerin-
de, kizkaldeslerinizin evlerinde amcalannrzrn ev-
Ierinde, halalannrzrn evlerinde, dayrlannrzrn evle-
rinde ievzelerinizin evlerinde, mülkiyetine sahip
oldu§unuz evlerde ve dostlarrnrzrn evlerinde toplu
bir halde veya ayrr ayu yemek yemenizde köre,
topala, hastava ve size bir vebal yok, düsiinesiniz
diye Alla"h cl.elillerini 

"rr" 5ör/le bildirir. qF ilanan-
lar, ancak Allaha peygatnLlerine inanrrlar ve o-
nunla beraber topiulu§u ger-ektiren bir ise girisir-
lerse peygamberden izin almadan brrakrp sitmez
Ier. Süphesiz Allaha ve peygamberine inananlar
senden izin istiyeceklerdir. Senden bazr ig.leri igin
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izin isterler.se onlardan diledifiine izin ver ve pn-
lardan Allahrn yar-hgamasrm dile elbette A-Uah yar-
hgayan ve acryandll'. * psSigamberi, birbirinizi pa-
§rrdt§mrz gibi qa§irma]rrn, birinizi siper ederek [e-
rekince aynhp giclenlcri Allah bilir. Feygambe[in
emrine aykln davrana.nlar bir
tan veya acr bir azaba clü,sme
Bilin ki göklercle ve yelCe ne
durumda oldu§unuzu muha
huzunrna vardr§rnrz gtin ne yaptrkJannr muhflk-
kak O haber verecek ve AIIah her geyi bilendir
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.0
ö
a(l)
i,
lD

$
.n*

i1)
d)
lll
4)

§
JU
d)
o
0
(t2
4)
ö
4't
<b

o
E
6
a-

&
H
ö
ot,
§
4)
o

(D
§)o
u
E
!2
1»
4>

ilr
!D-

a
\t)
9.Iii
aü
;t,

i
itt
3
'/O93c'e C a6 9Clttw*-v' wwt.e(F€?94



Ieri diriltip kabirden grkarmaya gügleri yeter. +
Käfir olanlar dediler ki: Bu ancak kendi (Muham-
med'in) uydurmasr, bu konuda ona baska bir ka-
vim yardrm etmi^stir, gerqek, onlar zalitn ve ya-
lancr kigilerdir. iF Ve derliler ki, bunlar, ewelce
gegmis olanlann masallannr, ba4kasma yazdrnyor
ve sabah akqam ona okuyup duruyor. + De ki: O-
nu (Kur'anr) göklerde ve \/erde gizli olanlan bi-
ren indirdi. Elbette O yarhgayan ve acryandrr. +

Dediler ki: Bu nasrl peygamber ki yemek yryor,
sokaklarda geziyor. Ona bir melek indirseydi de
yantnda bir korkutucu bulunsaydr ya! . lF Yahut
ona bir define verilmeliydi, ya da bahqesi olma-
hydr da orada yetisen geyleri yemeliydi. Vd zalim-
ler dediler ki: <<Siz ancak büyütenmi.s bir adama
uyuyorsunuz.» §ß Bak, senin hakkrnda onlar ne
geqit örnekler getirdiler de do§ru yoldan saptrlar
ve artrk do§ru yolu bulma§a gügleri yetmez. +
(Allah) ne yücedir ki, dilerse bundan daha hayrrlr
äläsrnr ve altrndan rrmaklar akan cennetler verir
sana ye köpkler kurar senin igin. E Onlar gelecek
olan kryameti bile yalanladrlar ve biz loyameti ya-
laniayana cehennemi hazrrladrk. I Atq o,nlart
uzaktan görünce atesin .siddetli krzgmh§rnl ve
gürü1 gürü1 yana.rken qrkardrfl sesi duyacaklar. *
Ve catilr olduklan halde cehennemin dar bir yerine
atrldrklannda <<Mahy olduk» diye haykrnrlar.
s <.Bugün heläk olduk» diye bir kere de§il birgok
kere lraykrnn. & De ki: Bu mu da,ha hayrrh, yoksa
Allahtan korkanlara vaad edilen ebedl cennet mi?

O cennet kl onlara bir mükäfattrr ve dönüp vara-
caklan yerdir. s O cennette diledikleri vardrr ve
sfugdi kalacaklardrr. Bu, Rabbinin yerine getirece§i
bir vaad ve nimettir. s O gün onlan A-llahtan gay-
n taptrtrdarr seyler-le hagr edip de kullanmr siz mi
saptrrdrnrz, yoksa kendileri mi yoldan grktrlar?
diyecektir. .t. Diyecpkler ki seni tenzih ederiz.
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Senden gayn dost ve yardrmcr aramak bize yaras-
maz, anna sen onlart da atalannr da nimetlerinle
yasatLrn, so,nunda seni unr-lttu-Iar ve heläke mah-
küm bir kavim oldular. rF Gersek, söyledikleriniz,
diledi§inizi size yalanlar ve sizden a,jz"bt ridermeye
ve size yardrm etmeye gügleri yetmez. Hanginiz
zalim olursa ona büyül< bir azap tathrnnz. ,F Biz
senden önce de hiq bir pe5rgamber Jrollamachli ki
yemek yememis, sokEikl,ai:da gezmemis olsun. Ve
biz acabz dayanacak rnlslntz diye bir krsmrnrzr bir
krsmrnrza fitne kildrk, Rabbin her seyi görendir.

* Bize ulagacaklannr ummayanlar dediler ki: O
melekler bize inseydi ya veya Rabbimizi görseydik
ya. Muh*a.kkak ki onlar kendi kendilerine ululan-
maktadrriar ve büyük bir azgrnh§'a dti_smüqlerdir.

+ Melekleri görecekleri gün suglulara hig bir müj-
de yok ve melekler: «Mücrimler, sizlere müjde stizü
bile ya.sak» diyecekler. {r I§ledikleri isler boqa Srt-
mis häle gevirmisizdir. s Cennet ehli bu gün ha-
yrrh bir yerde ve güzel bir dinlenme halindedir.

är O gän göil< beyaz bulutlarla parc,aLanacak btiltik
böIük inecek s O gün hükümranhk, hakkryla, Rah-
mamndrr. Ve o gün käfirler igin gok zor bir gtin-
dtir. + Zalim olan, ellerini rsrracak ve diyecek ki:
eqke ben de peygamberin yolunu tutsaydrm. *
Yaztk bana. Ke$e filänr dost edinmeseydim. +

beni I(ur'andan saptrran hem de ba-
n sonra saptrran odur ve ,se5rtan
ve zelil btraluyor. + Ve peygamber:

«Yarabbi», dedi «Bu karrmin Kur'aru ihmal etti.»
tF Biz böylece her peygambere saglulardan düg -
manlar yarattlk. Sana do§ru yolu göstermek igin
de yardrm etmek igin de Rabbin yeber. a O käfir-
ler derler ki: Kur'an boptan indirilseydi. Biz ise
Kur'anr gönlüne iyice yerlestirmen igin txiyle äyet
äyet ayrrdrk ye yavas yayas indirdik, taJze taDe
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okuduk. t Hem otrlar sana bir örnek vermezler ki.
Biz sana daha güzehni ve daha girkinini vermis oI-

rnayahm. + Yüzüstü sür'ünerek, cehennemde top-
lananlarin yerleri ne kötü yerdir. Yollart da sap-

mrglai'rn.1oudur. rF Muhakkak ki biz Musa'ya kitap
verdik ve karde.si Halun'u ona vezir eyledik. ,f Ve

onlara dedik ki: Ayetlelimizi yalanlayan karT ne

gidin. Sonuncia o kavrni, a5rak dit'eciip;i igin kahtr
vrr heläk ettik. li Nuh ka."mini äe peygamberleri
y;rianla"cirklalr iqin sulai'a bopduk ve onlarr insan-

lara ibret krldik. Ve zairmlere acr bir azap hazt:-
ladü. + Ad ve Semud kavimlerini de. Res ehlini
de ve bunlai'jn alasrnda daha birqok kusakl,an da

heiäk etiik. s Ve hepsine örnekler getirdik. Ve her
birini mahfeyledik. j$ Muhakkak ki onlar o teläket
ya§nruruna tutulan sehre de u§ramrqlardrr. Onu
olsun görtnuyorlar mr? Görüyorlardr ama ölümden
-§onra dii'ilecekler.ini ummuyollardr. iF Seni görün-
ce cle Aliah bunu Inu peygamber Solladr cliye ala-
ya alcillar. + I(ulluklalrnda sebat etmeseydik dedi-
ler, nelede ise bizi de mabutlanrnrzdan saptrra-
caktr. Yakrnda azabr görünce kimin saprk 5rola düs
tügünri iyice anlayacaklar'. + Gör'dün mü dilerii§ini,
maor-rt yapanr. Sen t:ri ona vekil olacaksrn? + Yok
sa onlann gogunu isitir ve dügünür mü saruyor-
sun? Onlal hayvan gibidit'Ier. Hattä gidisleri ondan
da gagkrndrllar. 'ts Görmez- rrri.sin Rabbini. Gölge-

yi nasrl uzaLryot riileseycli onu sabit krlaldr. 'Gör-

nlez misin güne.,si gölgeye nasrl delil ktlmrqrz?. a

Sonla nasrl onu azar azAr kenciimize gekrneirteyiz.
+ O oi,le bir mabut,tur ki sizin iciu geceyi'bir örtü
krldr. Uyku.vu bil dinlennre galesi gündüzü de yeni
bir hayat olaral< gairsmak igin yarattr. lß Öyle bir
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Allah ki rahmetinden dce bir müjde olarak rüz-
gärlarr göndermistir. Ve biz gökten temiz bir su in-
dirmekteyiz. ;r Onunla öIü gehri diriltelim ve ya-
rattt§rmrz hayvanlarr ve insanlalr suya kandrrahm
diye. + Muhakkak ki biz onu . (ya§muru) bulun-
duklarr yerlele akrttlk. Ibret alsrnlar diye. Ama

. insanlann qo§u nankörlük etti. * Ve dileseydik
her sehre bir, uyarrcr ve korkutucu (peygamber)
gönderirdik. s O halde artrk käfirlere itaat etme.

Onlara karrst sla.nca kuyvetinle büyük savasa gi-
riq. + O öyle bir Aliahttr ki iki denizi bit-biriue kat
m4tg:- Bu tathdrr ve iqilecek bir sudur. §u tu.zlu-
dur ve acr bir sudur. Bunlann arasrna birbirlerine
karrs.malarrnr önleyr.cek bir sed yaratmrstrr. s
öyle bir Allah ki sudan insanr yaratmrstir. Ve o-
na soy sop ve evlenme yoluyla akrabalar vermistir.
Rabbinin her geye gücü yeter. 'i Allahtan gayn ve
kendilerine ne faydasr ne zarart dokunan seylere
kulluk eCiyorlar. Ve käfir, Allaha kargr batrla des-
tek olur a Ve biz seni sadece müjdeei ve uyarrcr
olarak gönderdik. ,i De ki: ben sizdön bu is iqin
(Dini tebli§) bir ücret istemiyonrm Ancak Rab-
binin volunu tutmus kimseler istiy-orum. * ölmez
ve ebedi diri olan Rabbine güven. Ve O'nu gükrede
rek an. Ve onun kullarrntn suglanndan haberdar
olugu yeter. I öyle bir Allah ki gökleri ve yeri ve

ikisinin arasrnda bulunan hergeyi altt günde (de-
virde; yarattr. Sonra arst kapladr: O rahmandrr. Ne
dileyeceksen O helseyden haberdar olandan dile.

s Onlara, rahmana ser:de edin denildimi: <<Rah-

man nedir?>> derler. Biz senin emretti§ine mi secde

edecefiz?» Bu onlaun vahqei,lerini artttnr. {a Gökte
burglan ve parlak ve a.vdtnlattct ayt halk etmiq
olan, (Allah) ne yücedir!. tr' O öyle bir Allahtr ki
kendisini anma§r ve nimetine sül:retmeyi dileyen
igin geceyi ve gündüzü birbiri ardtndan getirmek-
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tedir. rF Ve F,a.hmanrn kullan öyleleridir ki yer
ytizände tevazuyla yürür'lcr. Ve cahiller onla.ra hi-
tap edince «Esenlik size» der'lel qF öyle ki.siierrlir
ki geceleri Rablerine seccl-c er.lerek ve krya4r erlerek
gegirirler. s öyle ki.silerdir ki, Rabbimiz derler:

Cehennern azabtn:- bjzden uzaklagtrr. Ve süphesiz,
Ooun azabt beläd:r ,s Gergekten de orasr ne kötü
bir bannak ve ne kötä bir dura,ktrr. s O kisiler ki
mallarrnr hal'carken ne ilr-L'afa, kagarlar ne rie ha-
sislik ederler. ikis,inin orl,asrnr bulurlar. & O ki$iler
ki Allah gihi bir mabuda Lapmazlar te ÄJlahrn
öldürmeyi haram etti§i bil cana haksrz yere krva-
mzlar, zina yapynazlar. Bvnlarr kim yaparsa a.[.rr
cea_ya garptrrrlrr. s Kryamet günü aza.br kat kat
artturlrr. Ve zelil bir haide azapta ebedi kalrr.

+ Äncak kivbe edip iyi isler iqliyenler miistesna
Ällall öyle kiEilerin kötiilüklerini iyiliklere gevirir.

Ye Al1ah yarhgayan ve acryandrr. a Kim tövbe.e-
der, iyi, isler i.;lerse rnuhal<kak Allaha tövbesi l<abul
edilmis halde dtiner. + O kisiler ki yalana tanrkhk
etrnezler. Ve bo,s sözler kcnusulan yerden nezal<el,le
gegip giderler. {. O kisiler ki Rablerinin delilleri
ye Kur'an okundu§u zD,man sa§rr ve körmiis; gibi
ya,brnazlar. s öy1e kiqilerdir ki can krrla11;ryla
dinlerler. Rabbimiz derler eslerimizden sovla,lrmrz-

dan bize serel verecek kisiler ih.san et. Ve hizi AI-
Iahtan korkanlara rehber kll. I iste onlar satiret-
tiklerinden dolayr yüce cennetlerle mükäfatlandr-
nlrrlar. Ve melekler onla,rla: Seläm ve savgr size
diyerek bulusurlar. ,s O cennetlerde ebedi kalrrlar.

Orasr ne giizel bir yer ne gtizel bir makamdrr. +
De ki: Sizin dua ve ibacletiniz olmasa Al]ah nez-
dinde ne krymetiniz olu-r'du zaten siz onun pellgam-
berini de yalanladrn:2. Ama. yalunda ebedi bir azaba
garprlacaksrruz.
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Qok acryan ve rahmeti I»ü-
tün varLklarr kaplryan Al-
Iahrn adr ile.

'l Tä : Sin - Mim. ;F Apaqrk kitabm äyet-
leri bunl"ardrr. li Onlar (Mekke'liler )inanmryorlar
diye neredeyse can{na i<ryacaksrn. I Dileseydik
gökten boyunlannr e§direcek bir cle1il indirirdik.
s Rahman katrndan l{ur"anrn yeni bir äyeti,indimi,
hemen ond-an yüz gevirirler. 'lF Gerceäi yalan say-
drlar ama artrk yakrnda a,lay ettikleri geyin ha-
berleri gelip gatacak onlaua. iF Gör'mezlerrni ki yer
yüzünde nice güzel bitkileri qifter gifter bitirdik.
lß Elhette l:und-a bir isareb var, Yine cie go§u inan-

-rr. + Elhette Ral:bin azizdir ve acryandrr. a

Hani Allah M:rsa'!a: Git zalim.Ier to-plu1u§una diye
nida e'urni.sti. s Fira.ruillln liarrrnine git yine mi
Allahtan irorkmryacal<la"]:. s Musa demi'gti ki: Rab-
hirn, berri yalanlarlar cli5re l6a11p,ryorum.- s Bunun
igin gönttim darahr dilirrr i-raälarur, sen llafun'a
bii'risale vererek bana yardrmcr krl. a Bir de onla-
nn gözünde bir .sugum var korkr,l:im öldürürler
beni bu yäzden. iF Allalr hayrr dedi, seni öldüre-
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rrezler, ikinizde cleilltreri:rizle gidin. Eibette biz
sizinleyiz ve her seyl du';artz. s Firavuna vardrlar:
Biz güphesiz älc-mlerin Rabbittin peygamberleriyiz
dediler.. n" Israiloäullarrnr bizimle birlikte gön-

- dermen iqin gelüik. I I'ilavun Musa'ya flsdi ki:

Sen qocukken igimizde büyün:edin mi ve ömrünün
nice yrllannr burada geqirmedin mi? rF Ve o yap-
tr§rn iqi (adam öldürme) yapmadrn mr? Sen nan-
körlerdensin. E Musa dedi ki: O isi yaptlm ama
o vakit ben yanhs yolia olanlardandtm. s Sizden
korktu§umdan hemen kacnrrstrm Ama Rabbim ba-
na hiknet 'r,erdi ve peygamberlelden krldr. ,F Si-
zin aranrzda bü5,-ümeyi bir nimet sayryorsan bunun
sebebi Israilo§ullarrnr köle edinmendi. tF Firavun,

älemlerin Rabbi nedir? dedi. + Musa dedi ki: iyi
anhyorsanrz, O göklerin ve velin ve ikisinin ara-
srndaki her seyin Rabbidir. iF Firavun etrafrndaki-
lere isitivol' nlusunuz dedi ,F Musa dedi ki: Allah
sizin de Rabbinizdir. Gelip geqmis atalanmrzrn da.
* Firavun dedi ki: Gergek, size gönd-erilen peygam-
beriniz herhalde deli. a Musa dedi ki: E§er aklmlz
eriyorsa Allah do§unun da batrnrn da ikisinin a-
rasrnda bulunan herse;iin de Rabbidir. $ Firavun
payet benden gayrl bir taprlacak benimsersen seni
zindana atanm dedi. + Musa, ya sana dedi agrk
bir delil gösterirsem?. + Firavun: E§er do§rular-
dansan, haydi göster bakahm. Dedi. x Musa äsa-
srnr attr. Asa apagrk bir ejder haline gelcli. 'F Bir
de elini grkardr, o da baka.nlara panl }raril gö-
riindü. * Firavun etrafrndaki ileri gelenlere gergek
dedi. «Bu, pek bilgig bir büyücü.» ,F Sizi büyüsü
ile 5rurdunuzdan grkarmali istiyor buna ne buyu-
rursunuz? * Ona ve kardesine bir mehil ver. Ve
sehirdeki büyüctrlere haberei yo[a. + Bütün bilgili
büyücüleri toplaylp getirsinler. {a Belli bir gün ve
vakitte büyireül.er toplandr. re Halka da riendi ki,
sizde {rep}anrn. aa Eüer gaiip gelirlerse biz de büyü-
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cüIere uyarru. s BüyticüIer gelince Firavuna galip
gelirsek dediler bize müt<äfa,t var mr?. I Firavun:
Evet dedi. O zaman siz yakrnl':rrmclan olursunuz.

a Musa onlara ataea{:r:rz geyi al;rn Cedi. s Iplerini
ve asalanm attrlar ve Fi.r'ar.unun yüzü suyuna biz
elbette galip gelece§iz dcdiler. + O anda Nlusa da
asaslnl attr. Asa hemen onlann dirzme seylerini
yutmafia basladr. ;s Bunun üzerine büyücüler sec-

deye kapandtlar. a Alemlerin Rabbine inandrk de-
diler. + Musa'nrn ve'Harun'un Rabbinb. + fira-
vun dedi ki: iznim olmadan inandrnrz ha! §trphe-
siz o sizin ustanrz. O ö§retti size büyüyü. Simdi
anlarsrnrz. Ellerinizi ve ayaklannrzr qaprazlama
kestirece§im ve hepinizi astrraca§rm. a Zärar yok
dediler, sriphesiz ki biz dönüp Rabbimize varaca-
§tz. x Ilerhalde biz müminlerin ilki oldu§umuzdan
Flabbimizin hatalarrmrzr ba§rslayaca§rnr vmartz.

I Musa'ya kullarlmr geceleyin yola erkar. Süphesiz
onlar sana uyacaklar diye vahyettik. s Firavun se-
hirlere toplayrcrlar yolladr. I Bunlar güphesiz azl*
bir topluluk. + Ama'muhakkak ki bize kin bes-
liyorlar. * Biz ise onlarrn qerrine karqr uyanrk
bir toplulu§uz diye haberler gönderdi. * Derken
onlan bahgelerden, prnarlardan sürüp.grkardrk.
s Definelerden ve güzel mevkilerden ettik. lß iste
böylece israilo§ullarrnr oralara mirasgr ettik. *
Gün do§unca israilof'rtllannln pesine düsttiler. {r
iti toptutuk birbirini görünee Musa'nrn arkadT^.slan

dediler ki herhalde bize yetisecekler. # Musa hayrr,
dedi. Elbette Rabbim bana yol gösterecek. s Bür

srrada Musa'ya asanr denize vvr diye vahyettik,
yurunca deniz yarrldr her pargasr koca bir da§a
döndü. + öbü.r1erini buraya yakiastrrdrk. .1s Musa'-
yr ve beraberinciekileiin hepsirli kurtardrk. # Sonra
ötekileri sulara bo§dril<. a Eli:ettc bunda bir i;a.
ret var ama go§'u inanmaz. .{' §üphesiz Rabbin a-
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inanmaz. a §üphesiz Rabbin azizdir ve
s Nuh kavmi de peygamberleri yalanladr. ri
de,sleri Nuh, onlara demigti ki: Hälä mr
korkmazsmv? * Muhakkak ben size güvenilir
peygamberim. + Artrk Allahtan gekinin ve
itaat edin. * Ve ben bildirmeme karsilrk sizden
ücret istemem. Benim ecrimi ancak älemlerin
bi verir. äF Arttk Allahtan gqkinin ve bana itaa e-
din. + Dediler ki: Sana reziller uymuq bizde I

ca hrng dolu bir gemiyle kurtardrk. 'e Gerisini
lara bo$duk. +e Elbette bunda bir delil var.
go§u inanmaz. a Muhakkak Rabbin azizÄft ve a-
cryandrr. * Ad kavmi de peygamberleri

+ Hani kardeqleri Hud onlara hälä mr
niz? demigti. + 5ürSesiz ben size güvenilir bir ppy-
gamberim. tF Artrk Allahtan korkun ve bana itaat
edin. ä& Ve ben bildirmeme karsr-hk sizden bir ütret
istemem. Benim mükäfatrml ancak älemlerin
bi verir. s Siz her tepede ihtiyacrmz olmadan
yapr mr kuruyorsunuz? * Yaph§rmz bu metin ka
leler sayesinde ebedi yaqayaca§urrzl rru
nuz? * Yakaladr§rnrzt mrlarcasrna rru
ruz? §ß Artrk Allahtan korkun ve bana itaat
ri- I(orkun o Allahtan ki bildi§iniz nimetleri fize
ihsan etüi. * Size hayvanlar ve evlät vererek {ar-
drm etti. .s Bahgeler ve kaynaklar ihsan etti. rF.
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Elen o büyük günän azabrnrn size eatacaflrndan kor-
kuyorum. + Bizee dediier. Istersen ögüt ver ister-
sen ö§üt verenlerden olnia, jF Bu, önce gegenle-
rin uydurrnasrndan ba-siia bir-sey de§'il. rr Ve biz a-
zaba u§ramayz. .S On,.r yalanlacLl.<lan igin bizde
onlan heläk ettik. Elbette bunda bir delil var ama,
gofu inanrnaz. & Süphesiz Rabhin anzÄir ve acr-
yandrr. + Semüd kavmi de peyuamberleri yalan
ladr. :i Hani kardesleli Sälih oniara demisti ki:

llälä mr qekinmezsiniz? x. Süphesiz ben size gtive-
nilir bir peygamberim. .s Allehtan gekinin ve bana
itaat edin. te Ve ben bildir-rneme karsrhk bir ücret
istemem sizd-en. Elenim ecrimi ancak älemlerin Rab-
bi verir. a lh:rada emnivette brrakrlacak mrsrnrz?

+ Baälarda prnar baslartnda? s Ekinler icinde,
nerznin tomurcuklu, yumuqak hurmahklar igin-
de? + Da§'larda ustalktä evler kurmadasrnu" ü

Artrk Allahtan gekinin ve bana itaat edin. a rq*-fln

gidenlere uymayrn. + Onlar yer yüzünde fesat qt-

karrrlar. Iyilik yapmazlar. + Sen dediler: Ancak
büyülenmislerdensin. s Bizim gibi bir insandan
baska birsey defllsin. Dofrulard-ansan bize bir de

lil gtister. s Dedi ki: §u bir diqi deve, belli günler-
de o su iger ve siz de su iqersiniz. I Ona kötültik
etmeyin. Yoksa büyük günün azabr sizi mahveder.

a Deveyi a5ra§rru keserek öidürdüler ve piqrnan ol-
dular. + Azap onlarr heläk ediverdi. §üphesiz bun-
da bir delil var ama go§u inanmaz. iß Etbette Rab-
bin azizdir ve acryandrr. ,ß Lüt kavmi de peygam
berleri yalanladr. ,r Hani kardegleri Lüt onlara
hälä mr gekinmeasiniz? demiqti. aß §üphesiz ben

size güvenilir bir peygamberim. ,i Allahtan korkun
ve bana itaat edin. *. Ben, bildirmeme kargürk üe'
ret istemem. Benim ecrimi ancak älemlerin Rabbi
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verir. tß Siz erkeklere yaklasrp da. qF Rabbinizin
zin iqin yarattrfr kanlarrnrzr brrahrlrcr
Sia haddini asmrs bir kavimsiniz- + Dediler ki:
Lut, bu isten vazgeamezsen seni sehrimiz,den
ka.rruz; S Dedi ki: Ben sizin yaptr§mrzclan
ediyorum. * Rabbim, beni de ailerni de,

Insanlarrn haklarrnr vemeyin. Ve yeryüzünde
sat grkarmaym. ,$ Sizi de önceki
yaratan Allahtan korkun. iß Dediler ki: Sen,

lenmislerdensin. * Bizim gibi bir insandan da
ka birsey de§ilsin. Ve biz seni yalancrlardan

yaptülan iqin günahrndan kurtar. * Onu da bü|ürr
ailesini de kurtardrk. rF Ancak bir kocakan geri
kalanlarrn iqindeydi. s Sonra ötekileri heläk et-
tik. + Üstlerine öyle bir vafmur ya§drrchk ki, h<or
kutulanlara ya§dinlan bu yaSmur n€ kötüdürp x

§üphesiz bunda bir delil var ama, qofu inanniaz.
+ Elbette Rabbin azizdir ve acryandrr. +' efke
ehli de peygamberleri yalanladt. ;i Hani Suayib
onlara hälä mr cekinrnez-siniz? demisti. s Siiphesiz
ben size güvenilir bir peygamberim. ,F -Artrk Allah-
tan gekinin ve bana itaat edin. rß Ve ben bildiris[me
karshk bir ücret istemem, sizden? Benim ect'imi
älemlerin RabtÄ.verir # ÖlaüJrü tam kullanrn. ESsik
ölgenlerden olmayrn. cc Do[ru teraziyle tartrnl iF

san
, e§er do§rulardansan. I Dedi ki. Rabbim,

a Gök yüzünden üstümüze pargalar
tr§mrzr daha iyi bilir. 5e Onu yalanladrlar da
ranhk günün azabr onlari heläk etti.
o bü.rli.ik günün bir azabrydt. :ß §üphesiz
bir delil var. Ama go§u inanmaz. ce Elbette
azizdtr ve aclyandrr. r& Süphesiz, Kur'an
Rabbi tarafindan indirilmistir. jF Onu emin
dinni."iir. s Senin kalbine do§durnruEtur. U
Iardan olasrn diye. + Agrk bir Arapgayla. x"
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teki o hükümler önceki kitaplarda da var. s O-
nu Israilo$ullan bilginlerinin bilmesi de onlar igin
bir delil de§il miydi? a Kur'anr Arap olmryanlar-
dan bazrlarrna indirseydik. l& Onlara okusaydr yi-
ne inanmazlardr, s Böytece biz Kur'anr suglulann
gönüllerine kadar i,slettik. lF Ama acr bir azap
görmedikge ona inanmazli,Ir. I O acr azap, onlar
anlamadan gelip gaiar'. .t Bize mehil verdiler mi
acaba? deller. ci Hälä ezabtmrurn qabuk gelmesini
mi istiyorlar? s Diyeiim ki onlan yrllarca ya4atrp
gegindirdik de. re Sonra onlara vaad edilerL azap
geldi. s O yagayrp gecinmeleri onlan kurtarabilir
mi? +r Biz hiqbir sehri heläl< etmedik ki o,raya da
ha önca uyarlcl peygatnberler göndermiyelim. s
Ve onlar ö§üt vermesinler. Biz asla zulüm etme-
yrz. & Kur'anr qeytanlar indirmedi. s Bu onlann
§ de§iI. Gügleri yetmez ona. Ji Süphesi onlar
vahy duymaktan azled"ilmiglerdir. a Sakrn Allahtan
gayrr bir mabut ga§rrma. Yoksa azaba u§ratrlan-
lardan olursun. a En yakrn akrabanr uyar. tß

inananlarda.n sana uyanlara kanadrnr ger. ;& Son-
ra äsi olurlarsa de ki: Ben elbette sizin yaptrkla-
rrnrzdan uza$rm. * Aziz ve acryan Rabbine güven.

!n-O mabut ki namaza kalktr§rnda seni Börür. rF

Secde ediqini de görür. 1F Elbette O, herqeyi duyan
ve bilendir. s Haber vereyim mi size qeytanlann
kime indi§ini? {q Onlar bütün yalancrlar ve sug
lu]ara inerler. s Onlar seytanlara kulak verirler.

§eytanlarrn go§u yalancrdrr. s §airlere saprklar u-
yarlat. rF Görmüyor musun onlann her vadide do-
Iagrp durduklarrnr? s §üphesiz onlarrn s<izleri fiil-
lerine ty'rnaz. tf Ancak inananlar ve iyi i.slerde
bulunanlar ve srk slk Allahlermr arup haksrz bir
saldrriya u§radrklan zamarL kendilerini sa.vunan-
lar müsbesna, y';rna zalimler kendilerinin nereye sü-
rüklendiklerini bir gün anlryacaklardrr.
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I{EMiL (Karinca)
SUR.ESI

Mekkede inmistir. 9il ayettir.

Qok acryan ve rahmeti
tün varhklan
Allahrn adr ile-

# Te - Sin, Apagrk bir kitap olan
äyetleri txrdardrr. a DoEru yolu gösterir ve
nanlara müide verir. iF Onlar ki namazlanm
larlar, zekätlanrir verirler ve ahirete igten
lar. s Ahirete inanmrvanlann isledikleri isleri
1ü g;österdik ye onlar kör bir halde kaldtlar. a
lar öyle H$lerdir ki kötü azap onlaradrr.
en fazla hüsrana u§rayanlar onlardrr. s ,Ve

siz sen l(ut'aru, hikmeti ve bilgisi gok olarun
trndan almadasrn a Hani Musa ehline demisti
Eer halde ben bir ates görüyorum, ya gi.der
dan size b*r haber getiririm veya bir kor
de rsrrur$nüg. .* Oraya varulca nida edildi.
teki rnelekler de gevresindeki Musa da kutludur.
älemier{n Rabbi olan Allah noksan srfatlardan
nezzehtit. t* Ey Musa. muhakkak ki ben, aaiz
hikmeti gok olanrm? {. Asaru at. Musa asayr
yila,n gibi lovraryr gor'ü-nce arkasrnr dönüp
mr.str. Ve geriye dönmemiqti. Ey Mrrsa,
ben ölzle bir Alla.hrm ki peygamberler benim
ttmda korkmazlar. rß Ancak zulmeden korkar.
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rna kötülükten sonra il,itite döndürene gelince
etbette ben var'hgayan ve aclvanlln. ä E'lini cebi-
ne sok cla parrl parrl beyaz bir halde clk.srn. Bu fi-
ravunla kavmine göstelilen clokuz deliiden bjlisi-
dir. §üplresiz onlal bozguricu bir kiivin:clir. * De
lillerinriz aqrk bil sr-uette onlara gösterilince bu
basbaya§r bir büyü dediler. + Kendileri de bun-
lara iyice inandrklan halde zulümle've kibirle in-
kär ettiler. Bak bozguncularln sonlt ne oldu. s
Muhakkak ki biz Dayut'a ve Süleyman'a ilim ver-
dik, onlar dediler ki: Stikür Allaha ki bizi inanan
kuliar"rnrn go§undan tistün krlch. -): Ve Siileyman
Eavut'a varis oldu. Ve dedi ki ey insanJar. Bize
kus clili ö§retildi ve herse\/ hakkrnda bilgi verildi.
Elbette bu agrk bir hitultur. + Ve Siileymanrn
cinlerden insanlaldan ve l<uslardan mürekkep or-
dularr toplandr. Ve hepsi yelini aldr. lF Nihayet bir
kannca vadisine geldikleri zamala bir karmca dedi
ki: Ev karrncalar, yuyalannrza girin de Süleyman
ve ordulan bilmeden sizi ci§'nemesinler. + Süiey-
man, kanncanln sözünü duyunca güIümsedi ve
Rabbim, dedi. Bana ve anamla babama verdi§in
nimetlere sükretmemi ve Lazr olacafrn hayrrh isler
yaprrramr bana ilham et. Ve beni iritfunla iyi kul-
Iann arasrna kat. I Kuslan arastrrdr ve Hüthütü
görmüyonrm ded,i. Yoksa bir yere mi gizlendi?. rF

Ona giddetli bir azap verece[im. Yahut onu kes-
tirece§im, ya da bana neden bulunmadr§rnr gös-
teren bir delil versin. a Bu srr-ada Hüthüt grka
geldi ve dedi ki: Senin heniüz bilmedi§in bir seyi
ö§rendim v€ sana Sebe'den do§m bir haber geti-
riyorum. * Orada onlann hükümdannrn bir ka-
drn oldu§unu gördüm. Ona helsey verilmis. Bir
de büyük tahtr var. ,r Onu ve kavmini Allahr br-
rakrp günege secde eder buldum. Ve qeytan onlara
yaptrklarrnr süslti göstermis. Onlan doiru yoldan
grkarmrE, do§ru yolu bulamryorlar. tF Bunu da
göklerde ve yerde gizledikleri ve agr§a vurdulrlan
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herseyi biien All:rhe sc.-{le etrnemek iqin yaprvoriaf.
iF Öyie bir Ailah ki One'an gayri. ilän ycktur i'e bt1-

yüli auitn .sahiblciir. 
" Süi'-'j'män göre','i1n deJi dlg

ru mu söylcdin, vciisa ).alancrla!:dan trusrrr? f
Git su mektubuuru götür oulara ver. Sonra gekfl
bakalrm ne cer,/äil velecei<ier. '6 Sc'be hükiimdani:
Ey ile;.i geienler clecli baua güzeI bir me]<tup geld{.
tF O muhakkak Süleynian'dan geiiyor. ve o, esir:
geyen ve aciyarl Aliahrn aiiryia yaztlt. rF Bana kardr
ululanrnayrn. Bana tesllm olarak gelin. 'r- Ey iieri
gelenier detl-i. Bana bir fikir: verin. Sizi ga§rnnadar[
kesin bir karar verernedirn. * Dediier ki biz kuvr
vet sahil-ri ve ,licidetli savasrr bir toplulu§uz. amt,
emir senin. Ne yapacaksa.n yap. s Dedi ki: HükümF
darlar bir sehre girlnce orasrru harap ederler vö
halkrnrn ileri gelenlerini zelil edeller. Bunlar dfl
öyle yapacaklar. s Onlara bir hediye grindereliri
de bakahm elgiler dönüp ne cevap getirecekler? t
Elgiler Sirleyman'a vannca Süleyman dedi kil
Bana malla )rärdrm mr edivorsunuz? Allahrn banl
verdikleri sizin getirdiklerinizden hayult. Amd

s Cinlerden 'oir ifrit dedi ki: Sen yerinden kalkl
madan ben onu saua getiut'im. Elbe';i,e ben guvel
nilir bir güce sahibim. * Kitaptan bir iime saniq
olansa dedi ki: Ben gözünü agrp kapamadan onul
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gelince talrtm bu muydu? denildi. Buna pek ben-
ziyor dedi Siileyman cledi kj: Bize bilgi sizden
önce verildi blz AIIaha uyduk. rF Allahtan gayri kul
luk ettifi geyier onu yoldan grharmrstr. O gimdiye
kadar käfirler l.:avmindendi. + Ona saraya gir den
di. Sarayr görünce önünde bir derin su varnrs
gibi gördü onun icin bacaklarrnr srvadr, ama Sü-
leyman ona dedi ki: Bu camla örtünmüs
b i r saray. Bunun üzerine hükümdar
dedi ki: Gergek, hen kendimekarsr
haksrzdrm. Ama simdi Sülevmanla birlikte dün-
yalarm Rabbi olan Allaha uyuyorum. a Semüd kav
mine de k_ardesleri Salih'i göndermistik o demisti
ki: ÄIlaha taprn. Ama onlar iki gruba aynho bir-

.birleriyle tartrsmapa basfadrlar. a Ama Salih on-
lara dedi ki: Ey kavmim nicin iyi de§il de kötüyti
gabuklasmrs görmek istiyorsunuz. Acmma§a Iäyrk -

oknamz igin ba§rglanma dilemez misiniz? +
Onlar dediler ki: Senden ve seninle beraber olan-

lardan yalnrz fenahk gelece§ini seziyoruz. Ama O
dedi ki: Sezdi§iniz fenah§r size A-llah gönderiyor.
qünkü siz denenecek insanlarsrnrz. + §ehirde do-
kuz kigi vardr ki higbir hayrr islemezler, yalnrz
fesat grkarrrlardr. tF Bunlar birbirlerine diyorlardr
ki Allaha yemin ederim ki Salih'i ve yanrndakileri
geceleyin basaca§rz, sonra onlarrn kan güdücüLleri-
ne diyece§iz ki onlar öldürülürken biz orada yok-
tlil<. Muhakkak biz gergek säylüyoruz. * Hileleri-
ni hazrrlarken biz de onJann önliyemiyecekleri bir
plän hazrrlamrstrk. + Gör hilelerinin alobeti ne
oldu? Onlarr ve o kawni biz heläk ettik. s Yaptü-
lan haksrzhklar dolapsiyle evleri bos kaldr. Akh
ereR insanlar igin bunda deliller vardrr. s Ama Al
latrtan gekinen mijrninleri kurtardrk. + Lut-u da
hatrrla. Lut kavmine demisti ki rezilce oldu§unu
kendinizin de anladr§r bu ahiäksrzhktan vaz ge-
gin. + §ehvetten azgLr: bir halde kadrnlara de§il de
erkeklere mi baS vurmak istiyorsunuz? Gergek siz
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cahil insanlarsrnrz. {, Ama Lut karrmlnin
sundan ibaretti. Lut ailesini sehrimizden
qünkü bu adamlar kendilerini masum sa
+Ama biz Lut'u ve ailesini bir kadrn
tardrk. O kadrnrn kalanlarLa beraber heläk
srnr takdir ettik. 'ß Onlarrn üstüne bir tas
ru yagdrrdrk. ihtarlara kulak asmayanlara
mur feläket getirici idi. a De ki: Allaha sükür
tifi kulJarrna se]äm. Koluyucu olarak
putlar mr daha hayrrh? äq Gökleri ve veri
rattr? Sizin igin gökten suyu kim indirdi. O
murla biz sahane bahceler yetistiririz. Siz
a§acr bile bitiremezsiniz Allahtan gayrr
var mr? Ama yine de in-sa,nlar ona es kostu
Topraft kim sa[lamla,strrdr ve onun icinden
rrmaklar akrttr? Topra[rn iistiine krmrlclanraz
lan o iki de::iz erasira seddi l.-itrt ..'arattr? A
gayri bir iläh var mr ama go[u bunu

s Dara düsmüs olanlarln duasrnr kim dinler?
dardan kim kurtarrr ve kim sizi yeryüzünde a

rrnlzrn varisi yaptr? A-llahtan gayi'i iläh var
Bunu ne kadar azlart biiiyor. + Kim sizi
kara ve deniz yollarrnda sevk eder? Ve kim
metinin müjdecisi clarak r'üzgärlarr voliar
tan gayrr AIIah var- mt? O kendisine sirk
qeylerden miinezzehtir. + Kim bir yaratrk
bilir. Ve kim onu ölümünden sonra
kim size göklerden ve yerden grda verebilir?
lahtan gayri bir Allah var rnr? De ki: E§er
söylüyorsanrz delillerinizl. getirin. n' De l<i
bagka kimse göklerde
de giz)errenleribilmez. Tekrar'
leri zamam da bilmezler. t& Müstakbet hayat
kr.nda bilgileri yok. §üphelerle dolular. Ve
katlere karst kördiirler. lF Tnanmryar:Jar
Biz tte atalanmrz toz toprak olduktan sonra
lip mezardan mr grkacafrz? s Gerqi a
bununla korkut_ulrnrrstur ama bu eski bir

ve
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dan gayrt bir.sey de§ild.i'.-. :f' Dc hi: Dütrr,'ayr bir do-
Iasrn. Ve l<ribülerin akrbcLini !;i.r gdrr.in. rß' OnliLrrn yü
zünden l,a)..=al:r nma. Ve s.rnrir el r-,'hiue irazrrla,dr klirn
pländan ürkme. s Onlar iler!':r' ki: E§'er dli3ru
söyhiyorsaurz bu tehdit r1e z'lman gerceklesecek?
'ts De ki: O ka.dal qabuk olma;trri istr'diginiz 212-:;.§iv1

bir krsrnr size belki gok yekrn,Irr. ff- Ama Rabbin -

insanlara karsl lfituf ve niel'hauet sairibidir. Ama
go§u sükretmez. s Ra"ilrritr katrb-ierinr-le gizted.ikle -
rini de acrkga sö.ylediklerini de hilir. rF Nasrl ki yer-
lerde ve --ökte higbir se.t, Iroktur .ki sarilr kiLanta
yazrh olm.a:rrn. * Gerqek bri Kur'an Israilofu.llan-
nrn ihtiiäta dtlsttikleri nckta.ial'rn 9o['u hakl<rnda
hüki.im ihtiva eder. JG Klri-'an, bir rel,berdir ve
inanarrtar iein bir rahmetti!:. + Rabbin ihtiläfa düs-
tükleri noktalarda häkiinane hrikmiinri verir O
bilgisi ve hikmeti gok olanr:hr. 's Onun igin yalnrz
Allaha güven. Qünkü sen acrklanmts gerqege sa-
hipsin. a' Sen hiebir zarrlan öliileri isitir yapamaz-
srn Ve kasdi olarak srrLial'rnr qevirirlerse sagrrlara
da gergeg*i duyuramazsrn. .$ Körleri de saprkhkla-
nndan doSru yola getirenrtzsin. Seni ancak ävet
lerimize inanan ve bize tam olarak teslim olanlar
dinler. rF Musibet üzerlerine qöktüfü gün toprak-
tan bir adam crkaraea§tz ki onlara sunu diveeek:
Ger.gek, insanlar delillerimize ielen inanmadrlar. E

O gün her kavimden delillerimizi yalanlayan bir
grubu toplayaca§rz. Ve onlan geri brrakacasrz. s
Büyük mahkeme huzuruna grktrklarrnda Allah
onla,ra diyecek ki <<Anlayam,adr$rnrz halde delille-
rimi yalanladrnrz mr? Ne yaptrnrz?.» s O zaman kä
fir olduklanndan dolayr feläket onran basirracak,
Ve savunacak bir söz söyleyemiyecekler. a Görmü-
yormusunuz ki, biz geceyi dinlenme zamant ve
gündtizü parlak bir aydrnhk olarak yaratttk. Ei-
bette bunda inananlar igin deliller var. ;8 O gün
Sür üflenecek, göklerdc ve yelde ne varsa hepsini
deh;et saLe.cak, Allahrn razr olcluklarr müstesna.
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Qok acryan ve rahmeff bü-
tün varhklan kaplhyan
Allahrn adr ile

'rl

e Tä, - Sin - Mim. + igte sarih otan xlfaurn
äyetleri bunlardrr. l& Musa'ya ve F'iravuna dair ha
berlerden bir krsmrnr gergek olarak inanan klvme
bildirmen igin sana okuyoruz. s §üphesiz, Friävun
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yer ylizünde yüksek mevkie sahipti. Halkrnr krsrm
losrm ayrrmrstr. Bir krstnrnt zayfi bir hale getir"rne
de o§ullarrnr keserek kadrnlanm btrakmadaydr.
Süphesiz o, fesatgrla.t'dandl, iF Biz ise yer yüzünde
Zebun bir hale gebirilniesi istenenlere lütuf etmeyi
ve onlan halka häkim ktlma§r ve onlarr väris ola-
rak brrakma§r irade ettik. ,F Onlan yer yLizünde
yerlestirip ku-lvetiendirme;ii. Firavunia Hamana
ve askerlerine de onlarcl-an gekindikleri seyleri
göstermefi istedik. if r/e I\[tlsa'ntn annesine vahyet-
tik ki, onu emzir. E§er lsir tehlikeye u§ramasrn
dan korkuyorsan onu nehire at. Tasalanma. Süp-
hesiz biz onu tekrar sana veririz. r/e peygamberler-
den kilarrz. s Kendilerine C,-isman olmasr, onlan
tasalandrrmasr icin Firavunun adamia,n onu bulclu-
lar. Elbette Firavun ve Haman'la askerleri yanrl-
maktaydtlar. & Firavunun karlsr dedi ki: Bu, senin
de benim de gözümüzri ayrdrnXatrr. ötdürrne onu
Belki bize faydasr dokr;nur" Yahut da kendimize ev

Iät ediniriz. Onlann birseyden haberleri yoktu. :&

Musa'nrrr annesi. kaibi boqalrnts bir halde kaldr.
E§'er inananlara katrlma,sr iqin kalbini bize ba§Ia-
masaydrk neredeyse bunu agi§a vuracaktr" -s Ve
krz karde;ine: Sen onu gözetle dedi. O da öbürle-
rine sezdirmeden uzakian gözetledi. s Musa'ya da-
ha önce liütün süt ninelerin sütünü haram et-
migtik. Krz kardegi dedi ki: Ona stit verip yetiq
tirecek, ö§üt verecek bir aileyi haber vereyim mi
size. + Derken gözü aydm olsun kederlenmesin ve
Alla,trrn vaadinin mutlaka gergek oldug=unu bilsin
diye onu tekrar anaslna verdik. Ama bunu goiu
bilmez. s Olgunluk qa§ma vardr§rnda ona pey-
gamberlik ve bilgi verdik. Ve biz iyiteri briyle mü-
käfatlandrrvtz. & Halkr gaflette r/e ö§le uykusun-
dayken Eehre girdi, orada iki adamrn dö§üstü§ünü
gördü. Birisi kendilerindendi, öbürü dügmanlann-
dandr. Derken taraftallanndan olan düsmanlann-
dan olana karsr Musa'dan yardrm istedi; o da düq-
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rßanlartrrdan ola,n kjsinin göffsüne bir yufnruk
indirelek igini bitirdi. Ve rledi ki: Bu is seyfanrn
i.slerinclen. O ,güphesiz insant saprkh§a süriik[eyen
bir düsmandrr. ä Dedi ki: Rabbim, ben keridime
zülmettim. Beni yariiga. Fabbi onu yarhgadf. EI-
bctt,e o yarhgavan ve acr.i,;andrr. s Dedi ki: Rapbim,
bana verdiflin nir-,et]erle all,rk suchrlara kltiyen
yardrr.rrcr olnrrvaca§rm. :s Korku iginde ve ptrafi
p;özetliyerek srelrirrle sa.ba,hlach. Derken dtin $endi-

rlanrgryorlar, hemen crk git. Siiphesiz ben sa]na ö-

äiit vericilerdenim. {' Musa korku icinde ve] eeki-
nerek qehirden qlktr ve Rabbim, dedi. Sen beni
zalim kavimden k'urta,r l& Meriven tarafrna lvöne-
lince umarrm ki dedi. Rabbim heni do§ru yofa ile-
tir + Medyen srr\,iuna varrnca hayvanlan .sul{rnak-
ta olan trir tonhi]u ]erind.e Oe ifi ka-
drn vardr. Onlal sudan rrzakf astrn
rTorlard:. Musa: Ne Nicin ha.w{n)an-

a

nrzr sulam:rzci"sunuz? Ilelince dediler ki
lar gjdinceve ka,dar hiz havvanlanmlzr sttl ryo-
luz. Baba,mtz da pertkin hir ihtir:a,r lF Musa
hatinan)artna su ve:.riil sonra Joir- gölgeve
«Rabbim dedi. bana ha
olara,k ne 'inriirriilTsen heils;ne de muhtac;n.l
o iki l.artndai: hirj lrt,anai.alz Musa'r;a geldi
ki: Eaba,m hativan)a.rtnttzt suladr§rndan
na mükäfat vern.:ek is1,.rror'. Musa ona gi,
dan gegenleri anlatrnca ihtiyar: Ko,rkma

dol{.vr sa-
ditt P251rr-

a.rin
ekilip
rrll
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dedi
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1r:t a.

Iim kavim,Jen kurtulm.Lrssun, s O iki kadrndan bi-
risi de dedi ki: Btba., bu adantr ücletle tut, stiphe-
siz o ticr:etle tutacafLn ailamiarul en güveniliridir.
* i'ftzin babasr Musa'ya dedi ki: Bana sekiz yrl
hizmet edersen, bu hizma'r,e karsrhk, sana su iki kt
zrmdan hirini vermek isterim. Ama sen on yrlt ta
mamiar,san budasenin bilece!;in is. Sana meqak-
kat vermek isteniem. Allah dilerse beni ivi kisiler-
den bulursun. lF Mu-sa. dedi ki: Bu seninle benim
aramda. bir sözle"rrne olsun. Hangi müdcleti ta-
mamlar-qam hana bir haksrzhk edilmiyecek de-
mektir. Allah da su sözlelimize ianrktrr. iß Mu.sa o

müddeti tamamlayrnca ailesi.yle beraber yola düs-
til. Tur tarafrnda bir'ates gördü eilesine siz dunrn
dedi. Ben bir ates görü-yorum. Gideyim de orada
birisi varsa yol sorayrm yahut da rsrnmamrz iqin
size kor geiireyim. a Oraya ,varrnca kutlu yer-
deki vadinin sa§ tarafrndaki a.§actan kula§ma
bir nida eristi: Ey Musa. elbette ben älemlerin Rab
bi olan Allahrm. 'F Ve asanr yere at. Musa asavr bir
yrlan gibi krvranrr göri.ince seri döndü, bir daha
oraya dönrnek istemedi. A1lah: Ey Musa, dedi.

Korkma gcl. Süphesiz sen emniyete erisenlerden-
sin. + Elini l<oynuna sok da bir hastahk yüzünden
olmaksrzrn panl panl beyazhkta crksrn. Korhudan
yanlatrna düsen ellerini gofsüne kavugtur. Bu iki
delit Rabbinden Firavuna ve ileri gelenlerine iki
aqrk delild.i. Süphesiz onlar bozguncu bir kavtmdi.
I Musa: Rabbim, dedi. Ben onlardan birisini öl-
dürdiim, korkanm beni öldiiriirler. t& Ve kardesim
Harun dil bal<rmrndan bcnden daha tälakath onu
da benimle birlikte gön:lcr ki beni gerceklesin.
Qünkü ben yalanlamala-uodan korkanm" rF Allah
kardesinle dedi. Kolunu kuvvcldendiiece[iz ve size
öyle bir kuvvet verecs§iz ki, delillerirniz sayesin-
de size lrigbil fenahk vaparhryacaklar, Siz ve size
uyanlar galiplersiniz. s I'frrsa. acrk delillerimizle
onlara varlnca dedilcr ki: Eu ,uydurma bir büyü-
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den baska _bir se1, rieg;il. Gelip gegmis
zarxanrndalMyle bir sey duvmädrk biz; s
di ki: Klm kendi katrnr:la,r dosru yolu
üzere g;elmistir? Ye yur:dun .sonu kimin

at

dalrtrr. Rab'r,rirn daha ivi t'ilir. Sütthesiz

de-

er
oIa-

kurtulu.qa eremezler'. + Ve Firavu-r.i: Ey ileri
ler, deCi. Berrden ."-ai,ri bir mabirdunuz old
bilmirzonim. Ey }lärran i.)ir ates 5rak cla ktan

onu yaia iii5olrrrn. + f irav4n
asl<e;.ieli 5'ersiz kibiilenmry]e
trlar ve yeceklerini sancirl{r.

tsiz dc. cnu ve astr:erini rtrairvettik. sr-l,la rr[gduk.
Gor zalimlerin akroeLr ne oltnus. {' Ve ü,uari naff'r
ateqe ga§rran lehberier titldtk. Kryame'r grinfü yar-

Biz nida ettipim zamatr sen Tur tarafrnda]da de-
gildin. Ama senden önce kendileline Uir feygam
bel gclmemis clan tcplulupu ibret alrt'lflr diye
uyarr.an iqin sen Rahbinden bir rahrrietl olarak
gönderildin. + Elleriyle hazu'lacirklan bir {nusinet
gelin onlara giitsaydr cietlerdi ki: Bize §ir pey-

tugla yap bana. Ve yü§:':k bir kösk kur, l:et
grhar -&{.usa'nril roaüucitinu anlarrm. Yrrre

_a.an-)ber gönderilseydi de delillerine uysa.y
nananiardan olsayciik. ii Ama katrmrzdan

nu

oraya
ben
da

kalk
'1.

ve i-
kitap
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gelince de <<Musa'ya verilen mücizeler gibi ona
da mücizel& verilseydi» derler. Önce Musa'ya veri-
len mücizeieri de inkär edip <<Bunlar birbirini des-

tekleyen iki büyüdür>> dernemisler miydi? Ve «Biz
hiqbirisine inanmryoruz>> dememisler miydi? t&

Dedi ki: §u iki kitaptan daha fazla do§ru yol gös
teren bir kitap getirdik. Getirin de ona uyahm. E-

§er do{ru adamlarsanrz. 's Bunu kabul etmezlerse
artrk bil ki onlar kendi havalarrna uyuyorlar. Al-
lahrn hidayetini brrakrp kendi havasrna uyan ki-

;iden daha saprk kim vardrr?. §üphesiz Allah
zalim kavmi do§ru yola iletmez" + Ibret alsrnlar
diye onlara kitabt äyet äyet indirmedeyiz. $ Bun-
dan önce kitap verdiklerimiz buna inanryorlar. s

Bu kitap onlara okundu mu, ona inandrk diyorlar.
§üphesiz o Rabbimizden gelen bir gerqek, biz ön-
ce de gerqe§e teslim olmu.stuk. s iste onlara mü-
käfatl4n, sabrettiklerinden dolayr iki kat olarak
verilir. Ve onlar kötülüüü iyilikle giderirler. Ve

kendilerine verilen nzrklardan yoksullara verir-
ler. ä Ve onlar boq söz duyunca yüz gevirirler ve
derler ki bizim yaptrklanmrz bize, sizin yaptrklan-
nu size, seläm size. Biz cahilleri sevmeyiz. + §üp-
hesiz ki sen hoquna gideni do§ru yola iletemezsin.

Ama Allah ditedi§ini do§ru yola iletir. Do§ru yola
girenleri o daha iyi bilir. s Ve dediler ki: E§er seninle
beraber do§ru yolu tutarsak bizi yurdumuzdan gr-
karrrlar. Biz onlarr her gegit yiyeceklerin ve mey-
velerin toplandr§r emin bir haremde yerlestirme-
dik mi? Katrmrzdan onlara bu nzrklan vermedik
mi? Ama go§u bunu bilmez. ,r Ve bü gegim bollu-
§una nail oldu§'u halde pükretmemiq nice gehir
hallunr heläk etmiEizdir. Pek az müstesna kendile-
rinden sonra evleri insanlara yurt olmamr;trr. Ve
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ve ziynetlerdendir- Allah katmdakiler daha haylr-
lr ve claha ömürlüdür. Bunu düsünmez misini{?.
lß Kendisine güzel bir vaatte bulundu§umuz klSi;
dünya ya4ayrqrnda nimetlendirdi§imiz sonra pa
kryamet gtinü huzurumuza getirdigimiz kimsSe
mi benzer? * O gün onlara nida eder de bana eq

ko;tu§unuz qeyler nerede? Der. ,i Söyledifiimiz $ti-

zü hak edenler derler ki: Rabbimiz, iqte kand!.r-
dr§rmrz kigiler. Biz na^srl kanmrssak ortlan da O,üte

kandrrdrk. Onlardan aynldrk huzuruna getatf.,

Onlar bize tapmrSrorlardr zaten. * Onlara gaä.r4n,
e; koEtu§unuz geyleri denir. Onlar da ga§rnrlar. A-
ma icabet ettmez onlar ve azabr görürler. Ne olurilu

oralara biz väris olmusuzdur. s Ve Rabbin
sehirlerine halka äyetlerimizi okuyacak
göndermedikge gehirleri mahvetmez. Ve biz
zalim olan qehirlerden gayri gehirleri heläk
dik. + Size ne verildiyse di.inya hayatrna ait

do§ru yolu bulsaTardr. lß ve o gän onlara
eder de «Ckinderilen peygamberlere ne cevap
diniz?.» der. * O gün, püttit bahaneler dile

.mez. Higbir gey stiyliyemezler. ri Ama ttivbe eden
inanrp iyi iglerde bulunan umulur ki
ersinler 'ß Rabbin, diledi§ini yaratrr ve seger.
mek onlarrn hakkr de§ildir. Allah onLann es

tu$u geylerden münezzchtir. + Gäni.ilIerinde

caksrnrz. lF De ki: Allah geceyd kryamet
kadar uzatsaydr size Allahtan gayrr kim bir ryrk ve
rebilirdi. Hälä mr duymuyorsynuz?. ri De ki:
gündüzü loyamet güni.ine kadar uzatsaydr.
dinlendi§iniz geceyi Allahtan ba+ka kim
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bilirdi size. IIälä mt görrnüirorsunttz? ä Ve rati-
meti icabrdrr ki süküta ernreniz ve lütfuyla rtzkrnt-
zr araylp bulmanrz ve süL,retmeniz iqin size geceyle
gündüzü yarattr. {' Ve o gü.n cnlara niCa edilir ve

ncrecli,- bana es sandrkhntnlz? denir. {' t/e biz hel
ümmetten bir tanrk getilii ve o{rlara cleiilie:iniZi
getirin loakalrm der.i.z. Artrk anlarlar ki l:akikat

Allahrndrr. Ve uydurclnkian geylerin hepsi kay-
bolup gitmistir. qe Süphesiz Karun, Musa'nrn kav-
mindendi- Ve onlara karsr isyfr,n eturisli. Ona övle
hazineler ihsan etmistitr; ki. an:r.htarlarmr gü91ü
kuvvetli cr:. bes kisi ta;rya-rrlazth- liavmi cna: Ö-

§ünm,e, demisti elbette Aliah ö§ünenleri sevmez.

rF Allahrn s.ana verdi§'i mal mülk yüzünden ahiret
yurdunu ararnaäa bak. Drin5iad.aki nasibini de u-
nutma ve Allah sana nasrl ihsan ettiyse sen de
ihsanda bulun" Ve yeryüzünde bozgunculuk grkar-
ma. §üphesiz Allah bozguncularl sevmez- + O, bu
ancak bendeki ilim sayesinde bana verilmi,stir de-
di. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önce kuwetqe
ondan üstün, sayrca ondan kalabalü qok nesil-
leri heläk etmistir. O suglulann suqlarrnl sorma-

§a ltizum bile yok. a Derken kavrninin karsrsrna
si,lslenip gtktr. Dünya hayatrnr dileyenler dediter
ki ne olurdu Karul'a verilen bize de verilseydi.

O, dänya mahndan büyük bir nasibe sahip. 6
I(endilerine bilgi verilerrlerse: YaztkLar olsun size
ded ler. inanan ve iyi islelde buiunana Allahrn
verdi§i sevap daha hayirlidrr, Buna da ancak, sab-
redenler kavusur. * Derken onu da sarayrnr da
yere geqi'rdik, Allahtan baska kendisine vardrm
edecek kirnsesi yoktu ve kendisi de kendisine yar-
eLm edemezdi. .T Dün onun yerinde olma§r dile-
yenler sabahladrlar da dediler ki: §iiph,esiz Allah
kull,arrndan diledifinin lrzkinr bollastrnp, djle-
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yrrh sonuq Ailahtan korkatrialrndrr. '? Kim bflr
iyilikle gelirse ona yaptr§rnd,an daha fazla mükä-

mesini umuyordun, Artrk käfirlere yardrmcr olmB..
{r Ve incliriklilctln
sonra Rabbine CaSü.
Ve sa Allahtan gayfr
bir m apacak yoktu[.
Itrersey heläk olur ancak O kalrr. Hükürn Onundrir
ve dönüp Ona varacaksrnrz.

29 uncu SÜRE

Cok acryan ve rahmeti
tr.in varhklan kaplayan
Allahrn adr ile.

# EIif 
- 

Läm - 
Ivlim. tF Insanlar

mr ki bir delil vermederl sadece inamvoruz
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mücize krldrk. t Bir zamariar ibrahim de
ne demigti ki: Allatu sayrn ve Ondan korkun.
nrz erse bu sizin igin hayrrh olur. I Ama siz
yerine putlara tapryorsunuz. Ve yalanlar
sunuz. Ama Allah yerine tapttkiarrnu size

-sey sa§layafrLaz. Rrzlonrzr Allahtan arayrn.
ona taprn ve ona sükredin qi.inkü bg Si.in onun
zuruna döneceksiniz. s Beni yalanlamak mr
yorsunuz ?Sizden önr:ehi kavimlerde 'le-

ri yalanladllar. O.r/s:r ki ,.tir perigamberin
alenen ö§üt vermekten ibarettir. lF

mr ki Allah, älemi ;taratmrqtrr ve daima yen
yaratmaktadrr. Gercek, bu, Allah iqin kolarT

istir. sDe ki: Dünyayr dolasrn. Allah var
nasrl yaratryor Onlardar vine nasrl yeni
lar meydana getinyor. Qunkü Allah herqeye
yetendir. ,ß O kimi isterse cezalandrnr. Kimi
terse yarhgar. Ve hepiniz bir gün Onun
grkanlacaksrnrz. s Göklerde ve yerde Onun
tasarrufuna mäni ola,mazsrnrz. Vc r,
bir koruvucunuz ve yardrmcrnrz yok. s Ama
hrn äyetlerini ve kryameti inkär edenler
den ümidi kesenlerdir. Onlan ar: 6t azap

tror. s Ona kavminin eevabr: Onu öldürün
yakrn demek oldu. Ama Allah onu ateqt,en
te-rdr gelcek bunrla inananlar igin isaretler

+ Ve ibrahim dedi ki: ttiz Allah yerine pu
ka,bul ettiniz ve bu dünya hayatrnda
buldunuz ama kryamet günü biri di§erini
eclecek ve biri ötekine länet okuyacak. Sizin
nna§rnrz cehennem ateqi olacak. Ve kimse
yardrm edemiyecek. +Lüt ona inanryordu. Dedi

Ben buradan uzaklasryorum ve Rabbime
rum günkü O helEeye gücü yeten ve hiknteti
olandu. a' Ye biz ona (Ibrairim) Ishak ve Yak

hu-
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verdik ve haleflerine peygamberlik ve kitap ver-
dik. Bu dtinyada da ona ecrini verdi.k. Ahirette o
ctindarlar arasrnda bulunacaktrr. lF Lüt da kavmine
dedi ki simdiye kadar higbir örne§ini görmedi

§iniz bu rezaletlerinize devam edecek misiniz?
Hayasrzca erkeklere mi yanagryorsunuz. Düzelme-
yolunu kendiniz mi kesiyorsunuz. Ve bulu-smalan-
nrzcia o günahkärh$rmr yapryorstrnuz? Kavminin
cevabr .-su oldu: E§er do§ru söylüyorsan Allahuun
cezasrnl getir bakahm. Lüt dedi ki Rabbim bu gü-
nahkär kavme karsr bana yardtm et. 'F Elqilerimiz
müjde vermek üzere tbrahim'e gittiklerinde dedi-
ler ki; Bu s-ehrin halkrnr heläk edece$iz, günkü on-
lar kötü kisilerdir tr Bunun üzerine Ibrahim: Ama
Lüt da orada bulunuyor dedi. Onlar deciiler ki:
Iümin orada oturdu§unu biz biliriz. Onu ve aile-
sini kurtaraca§ru. Kansr müstesna. O da geri ka-
lanlarla birlikte mahvolacaktrr. ;ß Elgilerimiz Lüt'a
vardrklannda onlar yüzünden encliseli bulunu-
yordu. Ve kulunu onlan koruyamrvacak kadar za-
yrf buluyordu. Ama elcilerimiz dediler ki korkma
ve tasalanrna. Qünkü biz seni ve aileni kurtaraca-
§rz, kann rnüste.sna günkü o da geride kalanlarla
birlikte heläk olacaktrr. + Qünkü blz bu ;ehrin
halkrna Rabbin intikarrrrnr getirmek iqin gönderil-
dik. Qünkü onlar kötülük yapa,nlardr. 5F Ve biz dä
sünen ilisanlar igin a;ikär deliller brraktrk S Med
yenlilere de kardesleri §uayib'i göndermistik. O
demisti ki: Ey kavmim, Allaha taprn Ve krya-
met eriniinü bekleyin Ve yeryüzünde bozguncu-
luk grka.rmaj,-rn l& Ama kavmi onu yaianlamrgtr
Onun icin bir deprem onlan yakaladr ve ertesi sa-
bal hepsi evlerinde uzanmls ölü bulundu e §e-
hir:lerindeki harabelerclen görülecefi veghile biz Ad
ve Semud kavimlerini de mahvettil< §eytan onlara
kendi istedi§'ini yaptrrmrs ve onlalr dofru yoldan
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sapturn4tr. Ilalbuki ba.siretli insanlardr +
Biz Karul'u, Fitavun'u, Haman'r da aynr surptle
heläk ettik. Musa onlara agrk delilierie gelm{sti.

Ama onlar kiLri'e kaprlmrsiardr onun igin cezatlrz-
dan kurtulamaclrlar. a Onlardan her birini günilr-
larr yüzünc,eir heläk erleriz. Bazrlarrna karsr da
ta^; yagdrran L-rir irulut giJnderdik (Sodom ve Go-
more) bir krsm:nr deprem heläk etti. tAd ve §e-mud) bazrlarrnt yer yu-ttu. (Karun) bazrlarrnr lda
suda bo§duk. Allah onlarl karqr adaletsiz de[il-
di. Tersine onlar nefislerine karsr adaletsizdi. | +
Al)ah yerinc i'ir'ua tapanlar bir öriinrcefte benzeirler
ki örümcek kendine bir rriesken kular'ama O"t[r-

bunu akrll yeri häk-
kiyle vara isaretfer
var. a Bö bildir ve
namaz krl lerden ve

Devin ki: Biz bize bildirilene ve size bildirilene i-
na,myoruz. Eizirn ve sizitr olan Allah tek Allahlrr.
Ve biz ona tamamivle teslim ohnuguz. tF Biz saha
Kur'anr vah;'ettik. Ewelce kitap vercliklenmifOe
Kur'a,na inanrrlar'. AraDla,t'dan da bir krsmr on[
inanrr. Ye"lnrz nankör.ler äyetlerimizi inkär edfr-
ler. 4 Sen evr,elce bir kitan okuvamazdrn ve s[§
elinle bir scv vazatnazdtn. Yoksa muanzlann
herre düsmekte hakh olurlardl. +Gerqek, K
kendjsi idra"k. sahil-rleri iqin yeter bir delildir.
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cak zalimler delillerimizi inkär ederler. :F On1ar
gergi derler ki: Rabbinden bize bir müciz,e in-
diremezsen ona inanmayrz. De ki: Mücize ancak
Allahrn elindedir. Ben, sadece agrk bir uyaramm.
E Kendilerine okunacak bir kitabr sana vahyetmi;
olmamrz onlara yetmez mi? O kitap inananl.ar
igin rahmet ve ihtan ihtiva eder. s De ki: Be-
nimle sizin aranrzda Allahrn tanrk olusu yeter.
Gtiklerde ve yerde ne varsa O bilir. Ama putlara
inanrp Allahl inkär edenler ziyan olmus,lardr. s
Onlar istiyorlar ki kendilerini korkutan eezayl.
gabuklastrrasrn. Eelli bir väda tesbit edilmis oI-
masaydr ceza onlara simdiye kadar €arpmrs ola-
caktr. Ama onlatrn hissetmiyecekleri bir anda ceza
ani olarak gelip gatacaktrr. a Onlar cezayt gabuk-
lastrrmam istiyorlar. Käfirleri cehennem kavrt-
yacaktrr. + O gün ceza onlarrn üstüne yukandan
ve asa§rdan catacaktrr. ve onlara denecektir ki
igte amellerinizin cezasrnr tadrn bakalrm. s Ey
benim inanan kullanm. Benim dünyam sizin iqin
käfi genislikte onun igin bana taprn. E Her ean
ölürnü tatacaktrr. Sonra huzuruma döneceksiniz.
.s inanan ve iyi igler yapanlarr altlanndan rrmak-
lar akan cennetin en yüce yerlerine oturtacagrz.
Ve orada ebedi kalacaklardrr. Do§ru hareket et-
m\ olanlar igin ne güzel mükäfat. s §abrrla .sebat
edip Rablerine güvenmis olanlar. s Kendi kendini
besle5remlyen rre gok hayvan vardrr. Ama Allah
onlarr ve sizi doyurur. O herseyi duyan ve bilendir.
.ü Gökleri ve yeri kim yarat[r? Gi.ines vg Ayr kim
size rämetti. Diye sorsan Allah derler ama häIä
nasrl oluyor cla egler uyduruyorlar. & Allah kulla-
nndan diledi§ine bol rrzrk verir ve diledi§ine krt
nak. Allah herEeyi bilendir. * ÖImüs olan topra-
§r tekrar canlandrrmak igin gökten suyu indiren
kimdir diye sorsan Allah derler. De ki: §ükür

-292-

\g

$
id
il
4

$
\u
:a
,ü

]J
++leF-i3)ig<{9lqqe{+ioe;eB



Allaha ama go§u bunu anlamaz. s Gergek, bu
ya hayafi sadece bir oyalanma ve bir oyan?
takbel cennet meskeni ise gergek hayattrr.
anhyabilsenrz. * Bir gemiye bindi§inizde Allaht 9a-
§rnrsrnrz ve onun dinine ba§lanacafrnra vaat
siniz arna O sizi selämetle karaya grkannea
putlara tapanlar olursunuz. I Dtinya
hattn igin size gösterdifinriz lütuflara
edersiniz. Ama yakrnda delili§inizin farkrna
caksrruz. ci Görmüyorlar mr ki baska insanlar
rafta ya§'malara ve izdiraplara maruzken biz
lara (Mekkelilere) emin ve tecavtizC.en masun

et-

yurt sa§lamrqrzdrr. Buna ra§men higbir §eye lya-

30 uncur SURE

AL- RUM (Rum)
SÜRESi

Mekkede inmigtir. 60 äyettir.

v 7e9i994t9l'e.'t9toa9c€taeteaao9oaCoOaOO

Qok aeryanxe rahmeti
ttin varhklau ka
Allahrn adr ile.

+ Etif - Läm - Mim. + Romatrla, fotg,
Roma, Bizans) yenildiler. s Yakrn bir memleke]bte.

ük

bir

an-
rlar
eden
fir-
u[-
riz.
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n{,m.a Lru y-enllgidrn sonra
Birkaq yrl iqrnde grgmisi
eder. O gun inanar:lar da
sevinecekler lF O, diledigi:
irerseye gucri yeten ve ac
budul ve Allatr vaadini yt
lann gogu bunu anlanraz
hayattruu Lrariak dirsin, *
gulanmazlar. ä Dusiinitrt
ve yeri ve ikisinjn al'asln(
metiyie yaratruts ve onlar,
nristir'. Ama sinc de irrsar
lerinin huzlri.'uncla toplan
qF Nicin meilleketi bir del
önce yasarliü (,lanlarlr a

lar bunlarrlan Caha kucl

lartir ve dünyada daira
gaml;erltii asikäa' äia-tretl
lah, onlara actaletsizlik y
lar kendi nefisleline karsr
rin akrbeti kötü oldu Cürtkü
yalanladrlar ve onunla alay e

r ka^zanacaklar. ä4

gelecegi Afhh Läyin
.hur yardln:unr görüp
ariirrn'eder gunxu O
örr', s' AUahur vaadi
I ger.,irir. AHia insal-
Orlan, yalnrz du,nyra

rer. Ähiret iEin kay-
mi ki Allah gckieri

.e valsa heosini hi}-

;u!. I uPragr s.a'ii1"!-

5,asar:irslard:. Pey-
onlara geln:i-sti- AJ-

ik isterniyordu. On-
tetsizdilel lF Kötüle-
Allahrn alämetlerini
,iler. + AIiah varhk-

a.f

Iarr yaratrr onlan'bir gün yine diriltecek o zamar:
hepiniz Onun hu-zu:
tinin gelip cataca$t
haide susacal<lar. lF

Onun icin o sa.hte

Yargr saal
nanJardan
lanlar cen

tnq ksiniz. + Yarg.r saa-
inatrkärlar nerisan

lala

rt otr-l.arP. sefaat eciet

lnr lnkäl edecekler.
r gün inanmryanLar
anlp irri iqler 1,apn:r
n ze','kine väraca

ät,

s 0-
klar.
;uru-
edi-

0gle va-
Iti mey-
r dirili-

net

rnllza gelecei(lerrnr lllL
lecek. {' Aksam oluirc
eükredin. e O göl<ie-'rclt

kitleri övü
dana geti

) Dlr gul1 OlzlII
r edenler ceza\
ve sabah kalk

ve velde a.ksam
en diri ve diridrE
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yorsa, sizd.e öylece bir gtln mezardan dirilip
cak,srnrz. 's Onu,n mü:izelerinden birisi sizi bbp-
raktan varatmrs olrna;srdrr. Sü böylece insan
dunuz ve btitur-r dtinyaya yavrldrnrz. s Onun
cizeletindet-l liirisi sizin icin ve kencli
dan berr.ber ya.sr-yaca§'mrz l<adrnlan
olmasrdrr" O .qizinle kadtnlannrz araslnda sevgi ve
mahremi.yet meyd.ana getirir. Dusünen
icin bunda da deiilier varcilr. I Onun
den birisi yerlerin ve gö§iin yaratrlmasr ve
rinizin ve renklerinizba far\lt olr-rsud"ur. Gercek bu
bütiin d,ünya icin lrir dellldir'. a Gnun
rinden hirisi gecele'/in ve öiieyin uyktm'rzdnr ve
bol ger:im sa{lamak igin gavretinizdir
isteyen insanl.ar icrn bunda da deliller vardll'
Onun mücizcLerinden birisi size korku ve t
kayna§r olarak y:-ldrnmr göster-rnesi ve
öldükten sonra diriltmek iqin gökten ya§mur
dirmesidir. Düsünenler icin bund-a- da
vardrr. iF Cn,rn mucizeler-inden birisi göklerin ve
yerin onun emrlyle sa$lam ve sa'oit durmasr o
bir gün sizi toprakian ga§rdrär zarnan
lannrzdan gkmaruzdrr, + (kikl.ercle ve yerda
varsa hepsi Onunclnr. Ve hepsi Ona itaat ecier

ne

dirilter r

verde
Bir mahlüku yarata.n ve onu bir gün tekrar
Odur" Bu Gnun icin ve
bütün yüce ufa'rlar

kolavdrr. Gökierd.e
onorr,(r.r. Ve o azizdir VC

hikmeti genis olandtr. ;i O size kendinizin
dr§rnrz bir rnisal verir. Size verdi§imjz mal
te kölelerinizin payr var mr? Onlar size esit t u-
labilir mi? Ve birbirir-rizden liorkttt§'i-rnuz gibi
dan da korkar nirsrnrz? Akrlh ad-amlar ici:t
lerirnizi b'dyle aqrkiarru. * Anra käiiller
ihtiras1a,nna uyallir.l' Allatun dofru yolda"n sa
dr§'mr kim dog=ru yoia iJ.etebilir? Böyleleri
bulamaz. {- Onun igin samimi bir imanla yi,izu[rti
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dine yönelt. Qünkü o din Allahrn bir tesisidir ki
insanlar onun iqin yaratrlmrEtrr'. Ve Allahtn yatat-
tr§t qey de$i.stirilemez. Gergek din budur. Ama
go§u bunu bilmek istemez, I Ona yöne)in Ondarr
gekinin. Namaz kllm puta tapa,nlardan oknayrn.
* Dininizde tefrikalar yaratan ve grup grup o)arak
her birisi kendi elindekiyJe' övi.ineniere de uvma-
yln. + Insanlar bir srkrntrya düqtükleri zaman Rab-
lerini qa§rnrlar ve Ona yöneJirler ama O onlara
rahmetini ihsän edince iclerinden bir krsmr riine
Rablerine es kosarlar. tF C)nlara ihsan etti§it-rtiz
lütfa karsr nankörliil< ederier. Diinya 5.,r2irrila
ovalanrn bakaLm akrbeti ya,krnda görecel<,cinir
js Biz size es ko.smanlz igin hiq yetki verdik mi? 'T'

Bü insanlara Iütuf gösterdi§imiz zarnan buna
sevinirler ama kendi eileriyie baglarrna bir clelt
getirirlerse o za7l\an perl-san olurlar. + Grirmtiyoi'lar
mr ki Allah diledi§ine bol dilecli§'ine krt rrzrk verir.
Gergek inananlar igin bunda da deliller var. r&

Akrabalanmza kencli payiarrnr verin. Yoksullara
ve yolda kalanlara da AIIahin rlzasrm arayanlar
igin bu hayrrhdrr. Bu-nunla mutlu olacaklardrr.
s Baskalarlnln servetiyle zenginleqmek igin faiz-
le verdi§iniz borq Ällahrn inayetiyle artrnaz a,ma
Allahrn rtzasl icin vercli§jniz sadakalann ser,rabr
gift olarak yanhr. + Sizi yalatan. hesli5zen, 1i1,1ii-

ren ve yeniden dirilten Allahtlr. Sizin piltlar'nt)z-
dan hangisi böyle bir.sey yapahilir? Allaha sirkiir
O, Ona kostu§unuz eslerden münezzeh't"ir'. a i-nsan
lann elleriyle sebebiyet verdikieri suglar yüziir:.den
karada ve denizde fesat belirdi. Bu da yaptrkla-
nna karsrhk cekecel<leri cezanrn cäz,i bir krsrrrnt
onlara tattrrmak iqin. Belki dönerler diye olrlu. +
De ki: Dünyayr bir dolasrn sizden önce vasarnts ve
qo§u putlara tapmrs olanlarrn aktbeti nice oimus?
s Allahrn iradesine karsr kimsenin geciktiremiSzpgs-
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$i dün gelmeden yüzünü gergek dine gevir. O
ki onda inananlar inanmryanlardan
{' Küfre dtismüs olan iman etmemenin
görec=k, iyi i;ier yapmß olanlar ise selämete ere-
cek i& Allah lütfr-ryla inagmrs, iyi isler yapmß
mül<äfa"ilandrracak. Allah käfirleri serrmez. )i
mür:izelerinden bilisi de size haber verrrrek ve
harnetini tattrrrnak iqin yoiladr§r
Bir mücize de ticaretie bollu§a erip
icin emriyle gemilerin yelken a.gmasrdu. {F

önce d.e kavimlere elqiler gönderdik onlar
delilierle geldiler. Fakat biz käfirlere gazap

Qtinkü inananlara yardrm etmek bize d
r. Rtilzgärlarr gönderen buiutlarl ylikselten ve
desirzle gökte onlarr yr§m yrfm yapan .Allahttr.
Iutlar parcalanrnca ortalarrndan -Sa§mur

fiini görürs;lin. Allah ya§murla kullanndan
finin ekillerini sular. 5r Oysa ki siz ya§mur
meden önce yeise kaprlmrstrnrz. a Allahrn
tinin eserlelini gör. C!ü olan topra§r nasrl

--drrrr. tsunun gibi bir gtin' öläleri de diril

Qür-rkü O gticü helseye yetend.ir. a Ama biz
rüzgärr estirip tohrrmlarrnr qtirütrip

rfl,

:le
zi
.a-

.a-

rl-
lir'-qln. t& Sizi zayrf varhklar olareek yaratan pu
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Iesine ahsmrslanlrr. + ldrak ve inr.a;r sahipleri
ise diy,ecekler ki siz Allahrn kitabrncia yazrh o1-

du§u sekilde nlahser giinüne ke,dar ovalartdlnrz. B',;.
krvarnet günüdür. Si"z onu bihl:ii-rrcr.dunuf,. +
gün af dileseler de kä{illele }zardirn etlil,miy,ecek r,',.-'

artrk Allahrn rrzaslnl tahsil etmeg,e dävet edilml-
yecekler. + Biz bu Kur'an da insa.nlara hazr ör-
nekler verdik. An:a sen onlara bir delil gästersen
derler ki: Siz ash fash o rnavan serzleri öne sürü-
yorsunuz. + I.:tre Allah anlarnak istemiyenlerin kalb
le,rini böyle nrühürlemistir. + Ame sen sabrrla ta-
harnmül et. Qünkü Allahrn vaadi ßercekle-.ir. Ve
iyioe inanrnrya,nlar sakrn senin gayreülerini ge','-

setrnesinüer.

31 inci SURE

LOKMAN SUR.ESI
Mr-kkede iru'rrisl,ir. 34 äyettir

Qok aclyan ve rahmeti bü-
tun vartqklarr kaplayan
Ailahrn adr ile.

s EIif - Läm 
- 

Mim. * Bunlar, hikmeti ge-
nis olan kitabrn äyetlertdtr. tt Ki iytler iqin yol
gösterrci ve rahnrettir. + Cniar ki namaz krlarlar,
zekat verirler ve ah,irete igten inanrrlar. ä Onlar
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v.eya gökte veya Yerde sak-

lanmrg olsa, onu Allah meydana 91-

karrr. Qünkü Allah her.seyi gören ve bilendir. r&

Ofllum, rLatrtaz krl. Dti[ruyu emret i§riyi men et.
Ve ba,srna gelen dertlere §abrrla tahammüI et.

Bullar yaprhnast gerckli iglerdendir. + Yüzünü
kügümseyerek insanlardan qevirme. Ve memlekette
ululanarak dr-ilasma. Qünkü Allah kibirli insanlar:r
sevmez. qp Terbiyeli davran ve hafif sesle konu;.

Qünkü seslerin en qirkini eqek sesidir. + Görmüyor
musunuz ki, Allah göklerde ve yerde ne varsa si-
zin hizrnetinize vermiqtir. Ve rahmetini igten ve
drqtan size akrtmrstrr. Ama yine de insanlar var
ki bilmeden, s€vk edilmeden, uyarrcl kitaptan mah
rum olarak Atlah hakkrnda tartrsma§a giriqirler.

s Onlara A-llahrn vahyine uyun dense derler ki:
Biz ancak babalarrmrzdan gördü§ümüz derslere i-
r:arurtz. Ama ya böylece seyban onlarr cehennem
cezaslna ga§rrmak istiyorsa. +. Ama Allaha tam
olarak teslim olan ve iyilikler yapan saflam bir
dayana§a da,yanmrs olur. Qünkü hergeyin akrbeti
Allahrn katrndadtr. a Dinsizlerin imansrzh§r seni
kederlendirmesin. Cünkü onlar huzurumuza döne-
cekler biz o z,aman ne vaptrklannr onlara haber
verece§iz günkü AlIah kalblerinin en iqindekini
bilir. + §imclilik krsa bir müddet oniarr di.inya ni-
metlerini tatmaga brrakruz. Ama sonra onlarl a-

§u bir azaba jletiriz. tF Onlara gökleri ve yeri kim
yaraLh diye sorarsan Allah derler. De ki: Sirkür
Allaha ama insanlarrn go§u bunu anlamaz. tF

Gtiklerde ve yerrle ne varsa Allahrndrr. Qiinkä Al-
lah müpta§nidir ve qükreden läyrk olandrr. iF

Yeryüzünün bütün a§aglarr kalem olsa ve rlenizler
yedi mürekkep denizi haline gelseler, Allahrn
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sözleri yaanlmakla täkenmez. Qünkü Allah
gücti yeten ve herseyi bilendir'. rF Sizin yaratrlma-
nrz ve tekrar diriltilmeniz Onun nazarnda tek bir
camn yaratrlmasr kadar kolaydrr. qürrkü aflan
hergeyi duyan ve bilendir. lß Görmüyor musun ki
Allah gündrizün ardrndan geceyi ve gecenin ar-
dtndan gündüzü getiriyor ve güneqi ve aln sizin hiz
metirrize girmeyi zorluyor. Günes ve ay mukadfler
bir zamana kadar yollannda akrp giderler. AIah
yaptrklarrruzr bilir. + Bilin ki, Allah gergek-

tir ve ondan gayri qa§rrdr§rnrz putlar boE qeyler-

dir, Ve Allah en yüce ,en ulvi varhktrr. + Gijrmüyor
musun ki, Allahrn inayetiyle gemiler slze bir [e-
lil göster:nek üzere denizlerde yelken agrp yüzü-
yor. Gergek, bunda gü,J«reden ve dayanan insa{ar
igin alärnetler var. 'ß Dalgala^r, gölgeler veren dh.§-

lar gibi onlann üstüne yi.iklendi§inde hulus ile tg-

ten A-llatrr ga§trular. Ama Allah onlan setämdttre

karaya qrkardr§r zarnara yine. inanmakla inanma-
mak arasrnda tereddüde dügerler. Ama andak
sadakatsizler ve nankörler bizim äyetlerimii ir*ai e

debilirler, s Ey insanlar, Füabbinizden korkun o q.fin
ki, baba o§lu igin, o§iu babasr igin birgey yaba-

maz. Qünkü Allahrn vaadi haktrr. Dtinya hayatr
yüzünden gaflete dügneyin O aldatrcr 1§eytan {{-
sizi Allah hakkrnda saprkh§a sürüklemesin. A
Yargr güLnünün biigisi yalnw Allah kaÜrndadrr.

Ya§'muru ancak O indirir. Ve a.na rahminde ne

oldu§unu arlcak O bilir. Higbir insan yarrn pa-

srna gelecek qeyi bilmez ve hangi memlekette dle-

ce[ini tle bilmez. Ama Allah herEeyi bilen ve her

qeyden haberi olarrdIr,
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32 lr'ci SÜRE

SECDE SURESI
Mekkede inmiqtir. 30 ayeitir.

Qok acryan ve rahmeti bti-
tün varhklan hapäayan
Allahrn adr ile.

+ Elif - Iäm - 
Mim, ri Hiq -süphe yok ki

bu kitap älemlerin Rabbi tarafindan indirilmiEtir.
ö Yoksa bunu O mu uyduruyor diyorlar. Ilayrr, O,
Rabbinin gerge$idir' Senden önce bir uyancr gel-
memiq olan toplulu§a doiru ;,olu görsünler diye,
uyarman igin indirilmistir. s öyle bir Allah ki,
gökleri ve yeri ve ikisinin arasrnda bulunan her-

.seyi altt günde yaratmsfrr, sdlnra arpr kaplam4tr.
Size ondan gayrr ne bir dost ne bir Eefaatgr var.
HäIä mr düpünmezsiniz? + G<ikten yere kadar
her ryr idare eden O'dur. O §e memur edilen me-
16 si^ein hesabrnrza göre bin yrl tutan bir günde

Onun huzuruna grkar. + iste gizliyi de agr§r da bi-
loq ye aziz olan ve acryan O'clur. it öyle bir Ä-llatr

-Bi tler geyi en gtizel qekilde yaratmrglrr. Ve insanr
iila balgrktan yaratnaafa koyrlmustur. t insan nes-
llni basit bir damla sudan yaratnustu. S Sonra
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da, ona bir seviye vermistir ve ona ruhunc.ian
gey üflemistir. isitme ve görme kabiliyeti ve
nül vernristir. Ne kadar d,a az siikredivorsuri

rrnr e§erek: Rabhimiz, gördük ve duyriuk, I

tckrar dünlzaya döndür de iyi isler yapalrm.
gek, igten ir:andrk. dedikleri zamar, miicrim

gö-
t1)2.

on-
ka-
1Ur
)bi-
.sla-
Lrizi

bir

Ger-
lerin

gru
ce-
tra-
lan
slzl
hn.

halini bir gölsen. * Biz dileseydik herkesi doi
yola iletirdik ama, §u emrim haktrr ki elbette

sükrederek onu tenzih edenler, kibre kaprimayai
ve ülnit

ligi
'rne
rlar

inanrrlar. *Srrtlan yatak görme, korku
iginde Rablerini qa§rrrrlar ve kendilerine
miz rrzrklardan yoksullara verirler. s Yr

kar.srlrk onlar igin gözleri aydtnlatacak ne
geyler var bunu kimse.'biimez. jF inanan kisi
bozgrncu kisi bir olur mu? ,F inananlara ve
isler yapanlara yaptrklanna karsrhk yurt
Me'va cennetleri var. + Ama bozgunculara
onlann yerleri ate-stir. Qrkmak istedikge, yine
itilirler. Ve Onlara tadrn bakahm,
tes azabrnr denir. a Biz belki düzelirler diye
yi.ik azaptan önce onlara kügük bir azap ta
ca[r. + Kendisine Rabbinin delillerinden bir
mr ö[üt olarak anlatrldrktan sonra da yüz
den daJra alim kim vardr? §üphesiz bir
lerden äc ahnz. -t Muhakkak ki biz, Musa'ya
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tap vermiptik. Ona kavuqaca$rna emin ol. Biz Is-
railo§ullanna o kitabr do§ru yola ileten bir krla-
yuz yapmrstlk. lF Ve iqierinden sabrettikleri takdir-
de emrimizle do§ru yolu gösterecek krlavuzlar be-
lirtm[tik ve onla"r delillerimize igten inanmrslar
dt. * Süphesiz Rabbin kryamet günü ihtiläfa düg-
tükleri geyler hakkrnda aralaunda hükmtinü ve-
reeek. qF Onlardan önce nice ümmetler heläk el;mis
olmanttz, onlarr do§ru yola iletmez mi? Onlann
5rurtlartnda barrnryorlar. §üphesiz bunda deliller
var. Hälä mr isitmezler. lF Gärmediler mi ki biz.
kurak ve gorak yerlere su akrtrrrz da hayvanlanrun
ve kendilerinin yiyeceklerinden bitiririz. HäIä mr
görmezler? qF Ve derl'er ki: Do§ru söylüyorsanrz bu
fetih tre zaman olacak? De ki: Fetih günü kä.firler
imana gblseler de faydasr yok. Onlara mehil de
verilmiyecek. Artrk onlardan yüz gevir ve bekle.
Elbette onlar da beklivorlar.

33 i.incü SÜRE

EL-EHZAB (Müttefikler)
SURESI

I\{ekkede inrniqtir. ?3 äyettir.

Qok acryan ve rahmeti bü-
tün varhklarr kaplayan
Allahrn adr ile.

cF Ey peygamber, Allahtan }<ork. Käfirlere ve
mtinafiklara hitap etme. §üphesiz ki A-llah her
seyi bilen ve hikmeti qok olandrr. lF Ve Rabbinden
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maz. Ve evläthk edindikleriniz de sizin
o§ullannrz olma,z. a Onlarr babalannrn adla
gaSrnn. Bu, Allah indinde daha makbältiür
larrnr bilmlyolsanru zaten onlar din
ve yaldrmcrlanruzdrr. Bir yanhshkta bul
vebal yok size. Ama bir kasrtla hareket
Vebal altrna girersiniz. Allah bafrsityan ve acty
drr. s Peygantber, inananlar üzerinde
den fazla velayet sahlbidir. Peygamberin e.sleri
onlarrn anala,ru ve akrabalandrr. Allahm
inananlar yurtlanndan gögenter nefislerini.zden
la size yakrndrr. Ancak dostlarlnrza her ttirlü
likte bulunabilirsiniz. Bu hüküm kitapta
a Hani o zarl:an biz peygamberlerden ahit
trk, senden, Nuh'tan, Ibrah-im'den, Musa'dan
Meryem o§lu'isa'dan. Biz onlar:dan sailam
almrstrk. 5ß Doärulann dofrulu§unu sormak
Ve käfirlere acr bir azap hazrladrk. + Ey
lar, anrn Allahrn size verdi-§i nimeti, hani üstün
askerler saldrrmr;tr da biz onla,ra l<ar,sr rüzgär
görmedi§iniz askerler göndermistik. Allah
yaptrklarrnrzr g'örendir. s Hani size hem
dan, hem a4a§rmzdan saldrrmrqlardt. Gözleriniz
mrstr ve yürekleriniz a§prorze" gelmisti de
hakkrnda türlü za,nlara düsmüstiinü2. rF Iste
inananlar bir denemeye u§ratrlmrstr ve
bir sarsrnhya tutulmu-§tu. 'x' Flani mtinafrklarla
nülleri hasta olanlar demislerdi l<i: Allah ve
gaml;eri bizi alda'cLiar, vaadlart bir
ibaret. 'Y' Hani onlardan bir taife demislerdi
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Ey Yesrib halkr burada durmanrza imkän yok. Ar-
trk dörrün bir taife de peygamberden evlerimiz a-
grk ve gürük diye izin istemiElerdi. Oysa ki evleri
agrk de§ildi ve saflamdt. Onlar sadece kagmak is-
tiyorlardr. + EEer sehrin etrafrndan düqman gir-
5sr,rdi ve inananlardan ayrtlmalannl ve onlara
Karsr savasmalannr isteseydi razt olacaklardr ama
o zamar: sehirde pek az kalabilirlerdi. lß Onlar ev-
velce Allaha söz vern-ii.slerdi ki strt gevirmiyecekler.

Allaha verilen vaad behernehal tutulmahdrr. s De
ki: Kagmak size fayda vermez. Tabii ve zorla olan
ölümden kagsanrz bile dünya nimeUerini ancak
krsa zaman tadabilt'ceksiniz. rF De ki: Allahrn size
bir musibet vermesine veya size rahmet gösterme-
sine karqr kim size yardrm edebilir. Allahtan gayn
ne koruvucu ne yardrmcr bulabillrsiniz. 'ß iqinizde
ba-skalarrnt peygambere uymaktan men edenleri
ve kardeslerine buraya gelin diyerek mücahitlerin
sayrsrnr azaltma§a u§rasanlan Allah bilir. t& Siz
nelsinize karsr cimrisiniz. On]ar size karst eimridir-
ler. Ama baslarrna korku gelse nasrl sana baktrk-
lanm ve ölüm l<orkusuna düsrnüs birisi gibi göz
lerini sana qevirdiklerini göreeeksin. Arna bu korku
gegti mi yine size karqr dilleri aerlasrr Dünya ni
rnetlerine karsr duvduklart ihtirasr hatrrla. Bunlar
inanrnryanlardrr. Onun igin Allah onlarrn a.melle-
rini hige irca eder. Bu da Allah icin kolarr trir sev-
dir. + Onlar sanrvorlardr ki müttefikler gelmiyecek
ama, gelselerdi Bedeviler arasrnda bulunup sizin
hakkrnrzda bilgi edinmeyi istiveceklerdi. Eper size
iltihak etselerdi vine pek azl savasacaktr. * Allahrn
peygamberlerinde öyle bir örnek görüyorsunuz ki
Allaha ve krvamet gününe ürnitle haflanrr ve srk
srk Allahr dtisünür. * inananlar miittdfikleri gö-
rünce dediler ki: Allah ve peygamberi bunu bize
vaad etmisti. Eu onlann imanrnr ve teslirniyetini
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arttrrdr. s inananlar arxin'1a öyieieri var ki
laha karsr ahitlerini tam olarak yerine
Eazrlan da yerine getirmeyi bekliyorlar ve
rrndan dönmiiyorlar. I Bu do§rulan Allah
ruluklar dolaylsiyie mlikäfatlandrracak.
kärlarr ise iradesine gör'e ya' cezalanclrracak
onlart yalirgayacak. Qlinki Allah yarhgayan
acryand-rr. {. Allah käfilleri gayziyle def etti.
higbir hayra -kavu;amazlar. Ve Allah inan
savas igin ycier ve Allah kudrctli ve azizdir

Kitap ehli otduklan halde onlara vardrm
de yüreklerine korku dü-sürerek kalelerinden
ch, siz onlann bir klsmrnr öldürdünü2, bir
e§r aldrmz. .Y' Sizi onla,r'rn verlerine ,vurblanna,
larrna ve ayak basmadi{rnrz yerlere valis krldr
lah her seye gücü yetendir. + Ey peygamber
larrna söyle, «Efler dün"r,a hayatrnr ve zineti isti
sanrz haydi gelin sizi nil<äh paranrzr vererek
hhkla brraka5rrm.» lF Ama e§er A,Llahr,
ni ve ahiret gtinünti istivcrsanrz bllln ki
Allah iyilik edenlerinize büyük bir ecir
trr. rs Ey pevgarmberin kanlart, iginizden kim
girkin harckette bulunulsa cezast iki kat olur,
Allah igin koiay bir igtir. + Ve sizden kim
ve peygamberine itaat eder ve iyi iglerde
sa ecrini iki kat veririz. Ve ona güzel rrzrk da
zrrlamr.srzdrr. x Ey peygamberin karrlan, siz
lannrn kansr gibi de9-rlsiniz. Allahtan
santz konusmalartnrzcla pek mahrem seyler
meyin ki katbi ask hastahfrna tutulan, size
vet duymasrn, yakr.;rk alan qekilde konugun.

Vekärla evinizde kalrn ve eski catriliyet
dan kalma zinetlerinizle süslenmeyin, namaz
hn,'zekät verin, AIIaha ve peygamberine. itaat
din. Allaha, peygamberin evine mensup
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dolayrsiyle gerilikleri sizden uzaklaEtrrmak ve

sizi özel bir temizlikle temizlenmis görmek diler.

+ Evlerinizde okunan Kur'anrn ifade etti§i iiähi
basilet delillerini cttiqunün, günki Allah, herqeyi

gören ve bilendir'. rn Erkek ve kadrn Mtislumanlar
erkek ve kadrn inanahlar, gerqek sebatir ve müte-

van itaatli erkek ve hadrnlar, .sabreden zekät ve-
len, orug tutan erkek ve kadrnlar. Afif erkek
ve kadtnlar ki daima Aliahr düqünürler. Allah on-
lara büyük bir ecir hazu'lamtqtrr. + Inanan erkek
ve kadrnlarrn, Allah ve peygartberin verdi§'i ka-
rarlar dr;rnda davranmalan ve baqka bir karar
almalan yakrgrk alIJJaz. Qünki A-llaha ve peygam-
berine äsi olan, agü bir saprkhk , halindedir.

+ Vaktäki sen, «AJlahrn ve senin lütfunuza mazhar
olmug olana kadrmnr brrakma ve Allahtan kork.»
Dedi§in zaman kalbindekini gizlemeye u§ragryor-
dun ama, Allah bunu agrklama§r murat ediyordu.
Sen insanlardan korkuyordun. Oysa Allahtan kork
man daha münasipti. Zeyd o kadrndan ilisi§ini kes
ti biz onu sana zevce olarak verdik. Bu, evläthh e-
dinilen kiEiler eslerinden ayrridrklarr zaman on-
lann brraktrklan kadrnlafl müminlerin nikählama-
lannda bir mahzur olmadr§rnr bildirrnek igindi. A1-
lahrn emri de yerine gelmi5 oldu. s Allahrn tecviz
etti[ini yapmakta peygambere vebal yoktuf.- Da.ha

önce gelip gegenler hakkmda da Allahrn emret-
ti§i usul buydu ve Al1ahm emri takdir vechile
yerine gelmiqtir. + O gelip gegen peygambeller A-l-

lahrn elgili§ini yaprp emirlerini tebli§ ederler
Allahtan korkarlar Ondan gayn kimseden kork
r.rrazlardt. Hesap görmeye de Allah yeter. + Mu-
hammed, sizden birinizin babasr de§'ildir, Ama AI-
lahrn resulüdür. Ve peygamberlerin sonuncusu
dur. Aliah herqeyi bilendir. a Ey inananlar, Allaht
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gok gok anrn s Ve Onu sabah akgam tenzih
s Oyle bir A-llah ki, sizi karanhklardan
grkarnrak igin kendisi ve melekleri size lütuflar
san eder. Ve O inana"nlara acryandrr + Ve Ona
vusacaklan gün, birbirlerine selärn vererek il
ederler. Onlara pek güzel bir mükäfat
trr. $ Ey pe.ygamber, tnuhakkak ki üiz seni bir
nrk, bir müideci ve bir uyar'lcr olarak

s Ve Allahrn izniyle halkr Allaha ga§rran ve
drnlatan .bir rsrk olarak gönderdik. +
müjdele ki, onlara Allahtan büyükr bir lütuf
$ Ve käfirlere ve bozgunculara itaat etme.
lerine aldur5 etnte. Atlaha güven. Koluyucu
Allah yeter. 5& Ey inananlar, mürnin kadtnlan
kähladtktan son]'a onlarr dokunmadan
nrz onlar icin sayaca§rnrz bir bekieme
yoktur. Onlara geginecek birsey t,erin ve ta
brrakrn. äs Ey peygamber. mihirlerini ädedi§in
celerini ve Allahrn sana ganin.:et olarak
etti[i, senin de teme]luk etti(in cäriyeleri.
nrn, halanrn. dayrnrn teyzenir-t serrinle ber-aber
dundan göqen krzlalrnr sana hetäl ettik. inanan
kadrn kendisini peygambele arma§an eder de
ga.mber de onu nikählarnak isterse bu yalnrz
heläldir baska müminlere heläl de§ildir. Sana
güglük olmasrn diye onlala zevceleli ve
hakkmda nevi farz krldrp.rmrzr da acrkqa bild
Allah, ba§t;layan ve actyandtr. tF O
diledi§ini brrakabilirsin, diledi§ini alabilirsin
raktrfrnr tekrar' a]manda d,a vebal vok. Bu,
rinin aydrnlanmasr, tasalanmamalarr, ve

,seye hepsinirr razt olmasr bakrmrrdan daha h
hdrr. Ve Allah kalblerinizde olanr bilir. Allah
seyi bilen ve qefkat gösterendir. I Bundan
kadm almak onlardan birini defistirrnek (ha
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güzellikleri seni hayran krisa bile) sana heläl de-

fildir. Mahnla aldrgrn cäri5reler müstesna. Allah,
her seyl gözetle_vendir. rF Ey inenanlar, yeme§e dä-
vet edilmeden pe.rr;ii{nxbe.r1n L-!'ine gitme5rip. Dä-
vet edilirseniz vernek .raktinden ön-ce gitmeyin. Ama
ga§:nbnca gidln. Ve yemek bitince hemsn daStltn.
I(onusmak icin uzun uzun ot:;-rrn2r1rn. Qünkä bun
lar pe,Tgamloeri incitir:. O, sizder utand-r§r iqin söy-
liyemez ama rAttah cloL=ruvu sliylsn-ekten cekin-
rrrez.. Peygamberin kadrnlardan birsey istedi[iniz
zarr,a.n perde arkasrncl,an ii:tgyir. Bu, yürekleriniz
hakrnitnclan da ve onlar:rn riiir:eklori ba,[<tmrndan
d,a havrrhdrr. Alla-hrn pevgamberini incitrneniz
caiz de§ildir. Onun zevcelerini de bundan böyle
hiqblr zam L almavrn. Bu, süphesiz Allah indinde
büyük bir seydir. le Acrktasanrz da, gizlese.niz de
elbette Allah herseyi bilir. s Peygannher-'in zevce-
lerinin babalanna. oSullanna. erkek kardeslerine,
erkek kardeslerinin oäullanna. krz kardesle:'inin

@ullarrna inanan kachnlara ve sahip olduklan köle
ve c*tiyelere görünrneierincle bir vebal yok. Allah-
tan E:ekinin elbette O her;eye tanil<trr. s Süphesiz,
Allah ve melc.kleri peygambere salävat getirir. Ey
inananlar, sjz de ona salävat gebirin. Ve btitün
kalbinizle onu selämlayrn. q< SLiphesiz AIIahr ve
peygamberini incjtenlere Atlah di.i,nyada da ahirette
de iä,net eder. ve onlara zelil edici bir azap h,azrr-
larnrgtrr. + Kadrn -olsun erkek olsun, inananlara
islemeclikleri suglar yiizürrden eziyet eclenler, lrek
büyük bir iftirada bulunrnus olurlar, apaqrk bir
günah yüklenirler. + Ey peygamber, zevcelerine,
k:,zlarrna ve mürninl,..rinin zevcelerine söyle. Soka-
§a grkacaklarr vakit Crsarrya mahsus elbiselerini
giysinler. Bu, onlarrn tanrhp incitilmemelerini
sa[Iar ve AIIah bafrshyan ve acrSzanihr. I Bozgun-
cular, gönüilerinSe hastahk olanlar ve Medinede
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kötü haberler yayanlar bu iL"sten vaz geqmezlerfe

du. Ve Allahrn u.sulünde bir cie§isil<lik buLanrazs-rfir.

ä insanlay sana kryameti soruyorlar. De ki: O bft-

dik ve peygambere itaat eLsevdik. 'r Rabbimiz d$r-
ler: Biz efendil,erimize ve büyüklerimize itaat ettfk.

Onlar bizi yoldan grkardr. * Rabbimiz, onlan lki
kat azaplandrr. Ve onlara pek büvü{< Uir läneth }ä-
net et. qi Ey inanarolar, Musa'-va eziyet edenl$re

ettik. Onlar emaneti yüklenlncd<ten Eekinditer $u
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34 [incti SURE

S^A.BA SÜR.EST
(Mekke'de innüstir. 54 eyettir)

Qok aeryan ve rahmeti bü-
ti-in varhklarr kaPlayan
Allahm adr ile.

,F Siikür Allaha ki göklerde ve yerde ne var.sa O'-
nundur. Ve ahirette de stiktir O'nadtr. O hikmeti
gok ve hergeyden haberi olanClr t& Yere gireni,
yerden qtkanl, gökten ineni, gö§e ctkanr bilir. O,

acrmasl ve ba§rqlan-ras1 cck olandrr + I{ätir olanlar
dediler ki: Kryarnet kopmryacak. Hayu', gayrp äle-
mini bilen Rabbimin adrna and olsun ki llyamet
size gelecektir. Allahtan zerle kadar birsey gizli
kalmaz. Göklerde ve yerde bulunan ve ondan kü-
gük ve ondan büytik olan ne varsa ancak sarih ki-
taptadrr s Inananlarl ve iyi islerde bulunanlarr
mükäfatlandrrmak icin onlara ba§rslanma ve az\z
nzk bahqedilecektir rF Delillerimizi cürütmeye u§-
rasanlara gelince, aer bir azap göreceklerdir a

I(endilerine bilgi veliienler bilirler ki, sana Rabbin-
den indirilen gergektir. Ve o sükre lä"yrk ve aziz
olan yolu göstermededir 'ts Käfir olaniar dediler ki:
Size bir adam gösterelinr mi ki param parqa olduk-
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t,an sonra yeniden dirilecc§inizi stze haber ver
{' Yalan yere Aliaha iftira ediyor. Yoksa onda
delilik mi var? fnanmryanlar ahirette azaptadtr
clerin bir s:iprkhk igrndeciirlel s Önden
onlan kuse"tan gög=e ve yei'e bakmryorlar mr
Dilersek onia:'r yele batrr;nz. Veya gö§ün bir
qa.srnr baslar:na vr]<arrz. -qtiphe yok ki bunda bü
Allaha hagiana,n I.ru-llar igin bir delil var. .t Muh
kak ki biz Davut'a lütfumuzdan üstünlük
ve ey dagJar rieclik. onunla birlikte beni takdis
Ey kusJar siz de. ve onuri ic-in demill yunrusa
lF Zrrhlar vac dedik. Ve cnlan münasip bir sekil
yap dcdik. Iyi islerde bulunrrr-r. Süphesiz ki ben y
trklarrnlzr görenim + SüleJ,'r-»an'a rtizgärr rämet
O r'üzgärr bir a1, sabahlarr bil ay aksamlarl
O'na bakrlt sel gibi aktttrk. ve Rabbinin
cinlerden onun emlinde is islivenler vardr.
dan emrintize kargi gelenlet'e ateg azabrnr ta
dili rF Kal,elerden, putlardan, havuz cesarn
canaklardan -.a,glarn ve a§rr l<azanlar:dan ne
cinler ona yaparlardr. Ev Davut sülälesi iyi
yaprn ve siikredin. Kullarrmcian pek azr
cidir + ÖilimUnü hükmettisirniz Süleyman öl
asaslnt kemiren bir solucan cinlele SüIevman
öldü§ünii haber verdi. Baska hicbir mahl,ik onl:
ra onun öldiigünii bildirmedi. Siilevman'rn cese(
yere yrkrJrnca anladrlar ki ep;er gizli olan seyi bilsr
lerdi zelil edici azap iginde l<almazlardr tF Muhal
kak ki, Sa,ba ke.vnti iqin bulundr_rklarr yerde a"sikä

bir delil yardr. Sa§da ve solda iki bahge vardr. Bi
bulTurdrtlr ki Rabbinizin verd;i,,i rtzktan vivil-t. V
O'na Eükredin. Sizin güzel bir "gehliniz ve yari:
yan bir Allah:n:z var * Äma onlar yüz qevirclile
de üstlerjne benriin .suvlrrlu göndeldik. Ve loahgt
lelini ancak böpü-rtlen. rlgrn ve biraz da köknar yf-
tistiren bir golaga qevirdik I iste onlalr nanköf-
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lükleri yüzünden böyLe cezalandtrchk. Biz nankör-
Ierden gayrisini cezaia.ndtnr mtyrz? s OnLann se-

hirleriyle, kuttu krldt.Ermiz sehirler arasrnda lrirbi-
rine bibisik gibi yakrn nice gehirler yaratmr^.sttk ve

oralara gidip gelmeyi kolaylasttrmrstrk ve oralarda
gece ve gündüz emin olarak dolasrn buyurmustuk

* Rabkrirniz, dediler sp\ri.l,hatler;mizi g-^nislet. I(en-
dilerine zulmettiler' biz cle onlarr masala qevirdik,
param pal'qa ettik. Elbette bund.a gok sabtrlt ve
qok sükür edici herkes icin deliiler var ,s Muhak-
kak ki. tUtis'in onlar hakkrndaki zannl dogru qrk-

tr. inananlardan bir g:rupfan traskasr ona uydu s

Onlar üzerine onun hiqbil kudreti yoktu. Ancak
biz ahirete inananla o konuda ;üphe iginde kala-
nr ayrrt etmek igin bunu yapirk. Ve Rabbin herqe-
yi ziyadesiyle gciaetleyendir + De ki: Allahtan gayri
tapacak saydrklannrzr ca§rrrn onlann ne göklerde
ne yerde zerre kadal birseyleli yokbur. Ne Ailaha
eglikleri vardtr, ne de onun bunlardan bir yardrm-
clsr var a AIIahrn indinde, izin vermedi$inin sefa-
ati kabtrl edilmez. Ama yüreklerindeki korku qide-
rilincc Rabbiniz ne cleiti? Onlar da derler ki: Do§-
ruyu söyledi: O yüce ve üstün olanchr re De ki:
Gökler,*en ve yeryiizünden size rrzk veren kimdir?
De ki: Allahtrr. §tlphesiz ki ya siz ya biz dogru yol-
dayrz veya agrk bir saprkhk. iqindeyiz rr De ki: Bi-
zim suclarrmrz sizclen ve sizin yapttklannrz bizden
sorulmaz + De ki: Eabbimiz, blzi 'r,oirlar ve sonra a-
ramrzda gercekle hükmeder. Hergeyi agan ve bilen
O'dur 4 O'na de ki: Bana es kosup rirabut saydrk-
lartntzr gösterin. FIäsä, aziz ve hikrneti geni.s olan
ancak Aliahtrr iF Ve biz seni bütän insanlara ancak
müjdeci ve uyarrcr oiarak gönderdik. Ama insania-
nn go§u bilrnez bunu -ß Derler ki: E§'er do§ru söy-
lüyorsantz bu vaat r1e zJ,rnan gei'geklesecek? cF De
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uju-tuk satanlara ci.erler [i; ..LHayrr gece, gündüz hi-
le (kurup duruyor ve bize de Al1ahr inkär etmemil,i
ve O'na .:irk kosnramrzr ernrer-iiyordunuz). azafir
görünce hepsi pisrnan olul s,e biz de käfirlerin
yunJarrna zincir vul'uluz. Onlarrn yaphklarrna k
gilrk baska birsey mi verecektik? >i Biz higbir
re uyarrcrlarcl,an bilini gönderrnedik ki orada
mülke sabip olanlar': «Biz size gönderileni
ediyoruz,.' demis clmasrnlar. + Ve bia
ma.Ica da sizden zengintz. Evlät bakrmrndan
daha kalabah§rz. Biz,e azap edilemez ce De ki:
hesiz Rabbim, diledi§'ine bol, diledi§ine krt
verir. Ama insanlann cofu bunu bjlmez + Sizi
zim huzurumrza ne mallannlz ne evlätlanmz
nastrramaz ve ancak inanan ve ivi isler ya'

bize yaklagrr. Ve onlar yapttklairna karsrhk kat
mükä1ata nail olurlar. Yüce derecelere ulasrr
Emin ve müsterih olurlar + Ve delillerimizi
me§e u§ra4ariar az.aba haztr bulundurulanlar

+ De ki: §üphesiz Ra,bbim, kullarrndan
bol, diledigine krt lrzk verir ve hayrr igin
carsaruz hemen orrun karslir§rm verir. Ve nzk
renlerjn en hayrrhsr O dur + ve o gün hepinizi
lar da sonra meleklere: Size tapan bunlar mr

bir.»ey
ve-

tP-
iqr?

-315-
bNS§;:ieK A



der a Melekler, seni tenzih ederiz derler. Bizim veli-
miz ve yardrmcrmrz sensin; onlar de$=il. Onlar, cin-
lere kulluk ediyorlardr ve gofu cinlere inanryor-
lardr a Iste bugün birbirinize ne fayda ne zarar ve-
rebilir.siniz ve zalimlere yalan saydr§rmz atesin a-
zabrctt tadrn deriz tF Onlara sarih äyetlerimizi oku-
du§um zaman derler ki: Bu adam sizi atalannrzrn
taptr§r seylerden vaz gegirmek isteyen birisi. Bu
uydurms, birsey, Käfir olanlar kendilerine gerge§'e

ait bir gey geldi mi bu apagrk bir büyüden ibaret
derler rF Oysa ki biz onlara ders alacaklarr kitaplar
vermedipimiz gibi senden önce de uyarrcr gönder-
memistik a Onlardan öncekiler de (Peygamberle-
rini; yalan saymrqlardr ve.bunlar onlara verdi§imi-
zin ond.a birine bile nail olamadrlar. Ama yine de
yalan saydrlar. abrm onlara nasrl gattr hep-
sini heläk etti cF : Ben size tek bir ö§-üt veriyo-
rum. ikiser iki.ser veya teker teker aya§a kalkrn da
bir düqünün, sizinle konuganda delili§e ait bir be-
lirti var mr? O, §ad detli bir azaptan önce sizi
uyaran birisidir rF Sizden bir ücret de iste-
miyor-um. Ücret. sizin olsun. Benim ecrimi ancak
Allah verir. Ve O herseye tanrk olandrr iß De ki:

§üphesiz Rabbim gerge§i yerine getirir. O giLli sey-
leri en iyi bilendir n De ki: Gergek geldi, ve bätrl
gitti, o yeniden gelmez * De ki: Ben do§ru yoldan
gtkmrysam sug benim. Ve e§er do§ru yolu butduy-
saar bu da ancak Rabbimin bana vahyetmesiyle
oldu. §üphesiz O her;eyi duyan ve herseye y4krn
o{a.ndrr ;f Ve dehsetli bir korkuya kaprldrklan ve
tryoirinin kurtulmadr§r, ve yakrn bir yerden (me-
zarlarrndan) grkarrhp da bir sr§rnak bulamadrkJan
ye tirtir titredikleri anr bir görsen t& Onlar diyecek-
ler ki: Ona inandrk. Ama, bu uzak yerde nasil ima-
rra kavu+acaklar? a Muhakkak ki, önce käfir ol-
muqlardr. Ve uzak bir yerdeyken gizli qeyler,e dair
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FATIR (Yaratan)
SÜRESI

(Mekke'de inmj.§tir. 45 äyettir)

dillerine geleni söylüyorlardr ,r Ewelce de
iginde bulunanlarm baqrna gelmis oldu§'u gibi
Iarla arzuladrklan qey arasmda bir ugurum
trr.

35 inci SÜRE

Qok acryan ve
bütün varhklan
Allahrn adr ile.

rß Sül<ür Allaha ki, gökleri ve yeri yarattr.
leri iki,ser, üger, dörder kanath yarattr. Yara
neyi dilerse go§altrr. §üplresiz Allah her,seye

yetendir + Allahrn kullanna iütuf edece§i
kimse engel oiamaz. E§,er lütfunu eksiltirse
ba4ka göndere,cck de bulunmaz. O aziz ye
gok .olandrr iF Ey insanlar, Allahrn üsttinüze
nimet,lerrini anrn. Allahtan gayrr bir yaratrcr
var hi sizi gökten ve yerden rrzklandrsrn.
gayn Allah yoktur. Öyleyselnigin ondan ytiz
yolsuiiuz? & Seni yalan sayryorlarsa, senden
ki peygambcllel de yalan sayrldr. Her \ döner
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ha vartr + Ey insanlar, 8{iPhesiz Allahln vaadi hak-

- trr, sakrn sizi dünya hayat,r aldatrnasrn. Ve sakrn
hileci ;e5rtan sizi Alla} hal<krnde hataya surtikle-
mesin + Multakkak ki pytan sizin düsmanrnrzdlr.
Siz de onu düsman edi*Xn. Onun taifesi sizi ancak
cehennem ehli olma§a §st§tt'tr I Oular ki küfre sap-
mrqlardrr, qiddetli azap onlaradrr. Gntar ki inan-
rnrslar ve güzel iEler y&plnlglardrr, I;a§'rqlanlra vc
büyük mükäfat o4lara&r 'F I§lecliE'i kötüiükle süs-
lenen ve o kötülü§ü güsel gör'en aciam, iyi i.sIer gö-

rene benzer mi? §üphmiz .Allah diledi§ini dcgru
yoldan grkanr, diledi§hal do§ru yola iletir. Onlar
u§runa tasaya dügüp kendini üzn:e. Süphesiz
Allah onlann iglediklerini bilendir * Ve O Allair ki
rüzgärlan yollar da bulutu sürel blir,Iece ölü sehri
ya§murla suya kandrnr. Ve ölümiinden sonra böy-
Iece yeryüzünü diriltir. iste ölüIerin ciiriltiltnesi de

böyledir .s Yücelik dileyeu, bilsin ki butün yücelik- -' ler A-llahrndir. Güzel sü.zler O'na. yükselir. Iyi isler
de o sözleri yüceltir. Htlelerle kötülüklere sapanla-
ra qetin bir azap var. Zaten onlarrn hileleri de mah-
volup gider. + Allah stzi toplaktan yarattl, soll-
ra bir damla meniden me5idana gciirtii Sonra da si-
zin igin epler yarattt. Higl:ir liadrn Allahrr: bilgisi
olmadan gebe kalamaz ve do§uralraz. Eir- ya-satrJa-

na gok ömür verilmek do ömltinden eksilmek de an-
cal< bir kitapta yaztlrdrr. §üphesiz bu, Allalr igin pek
kolay bir istir: 'F Ve iki deniz e5it olai::itz. §u tat-
h ve igilecek srrdur; icilince susuzlufu giderir. Bo-

§azdan tath lrir surette kaytp g;idc'r. Brr su ise tuzlu
ve acrdrr. Allah her ikisinden taptaze bahl.:la,r qr-

karrr. Yersiniz ve takrp stislenecefiniz süs esyasr
grkarrrsrnrz. O'nun ihsanrnr bulnranrz ve .qrlikret-
meniz igin iki denizde de sultrrr valarl gemilel' yüz-
mede 5F Gündüzün ardrncian gecc.yi ve gecr=nin ar'-
drndan gündüzü getirir. Ayr ve günesi size ramet-

- 
Jlo 

-

ä.äge$§*}q+:.}r;t)l''-l'?:')','J"::';i'a.f li'ti

llr
a
azl



mistir. Hepsi de mukadder bir za.lrrana kadar
lannda ytirtirler. Iste Rabbiniz Allah budur.
kümranlk O'nundur. Onlar ki Allahr bnrakrp
tan gayn birseye taparlar, o taptrklan
igindeki bir krla bile sahip de§ildir lF Onlan
§rrsanrz drrymazlar. Duyabilseler size cevap
mezler. Ve kryamet gününde de ortak
inkär ederler. Ve higbir sey sana hersevden
dar olan gibi haber veremez * Ey insanlar siz.

laha göre yoksulsunuz. Atlah ise mü-qtaäni ve
re lä1.rk olandrr + Dilerse sizi mahveder ve yeni
ratrktar meydana getirir + Bu da Allaha göre
de§ildir ,F Ve hicbir suglu bir baskasmrn
yüklenemez. ve atrr bir yäk tasryan onu
si igin bir baskasrnt ga§'rrsa, qa§udr§r yakrru bile
sa, o, o yükün bir kr'smrnr bile yüklenemez. Seu
cak gryaben Rablerinden korkanlarr namaz krlan
lan, uyarabilirsin. Kirn auntk bir hale gelirse
dasr kendisinedir. Dönülecek yer Allah
t& Ve ne körle gören bir olur + Ne de
aydrnhk .t Ve gölgeyle rsr a Ne de dirilerle,
bir olur. §üphesiz Allah diledi§ine duynrur. Sen
birdeki ölülere duy'-uramazsrn rF Sen, ancak
uyancrsrn rF Säphesiz biz seni hakkryla bir müJ
deci ve bir uyarrcr olarak gönderdik ve hicbir üm
met yoktur ki iclerinden bir uyancl erkmasrn

Ve seni yalan sayarlarsa onlardan öncekiler de on
iara agrk deiiller ve sayfalarla ve aydrulatrcr ki
Iarla geldikleri halde yine yalan saymrglardr * Son
ra ben o küfre sapanlan heläk ettim. Inkänm
srlmrs gördüler lF Gö;:mez misin Allah gökten
drrdr§r ya§-rnurlarl,a qeqit cegit meyveler bitirir
talda ak, klrmrzr, rengärenk ve kapkara
rneydana getilir' # Ve insanlardan da
da, davarlardan da geqit renkte mahlüklar yarat.rr,
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Allahtan aneak kullannrn bilgin olanr korkar. El-
bette Aliah aztzdir, yarlrgayanclir + Or.if. ki, kitabr
okurlar narnaz krlar')ar, verdi§imiz rtzkfarclan bir
krsmrnr gizli aqrk yoksullara verirler. Ve bövlece de

kesatsu bir alrE veriq umarlar s Onlarrn miikäfatt-
nr elb+-'tte tarnamiltle tder ve lütfundan o mükäfat-
la arttrlrr da. §riphesiz O, ba§rglayan ve Eükle läyrk
rrlandrr s Sana vahy etti§imiz kitap gerqektir. Ve

önceki kitaplann gergek oldu§unu bildirmel<tedir.

Elbette Allah kullarrndan haberdardrr üe herge-
yi gör'etdir 4F Sonra kitabr kullarrmrzdaD seS-

tiklerirrrize milas buaktrk. Ama onlardan nefsine

zulrneden var, mutedil davranan var ve hayrr isle-

linde Allahrn izniyle herkesten ileri gidenler var. Is-

te bu, büyük bir ihsandrr s Adin cennetlerine eibe-

di olarak gireller ve orada altrn bilezikler takrnrr-
lar, incilerle bezenir'ler ipekten elbise giyerler s Ve

derler kr qükür Allaha ki bizden tasayr ve kederi gi-
derdi. §üphesiz Rabbimiz, ba§rElayan ve sükre lä-
yrk olandrr 'r Öyle bir Allah ki lütfundan bizi tam
konaklanacak yurda getirdi. Rurada bize ne yor-
gunluk ne usanq gelir + Küft'e sapanlara ise cehen-
nem ate_si,var Olüp kurtulamazlar Cehennem azap-

lan da hafifletilmez Biz bütun küfre sapanlan boy-

le cezalandu'rrrz s Onlar cehennemde ba§rrr;rriar':

«Rabbimiz, bizi grkal da yaptr[rrnrz islerden bagka
isler yapahm» derler Düqrinenin ö§'üt alaca§r ka-
dar örnür verrnedik mi size ?Uyarrcr da gelmrsti.

Tadrn bakahm azabl Zalimlere yardrmcr da brrlun-
maz 4 §üphesiz ki, Allah. Göklerin ve yeriit slrr.lnl
biilr. Elbette o göklerin iginde oianr da bilir ,& Öyle
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bir Allah ki sizi yeryüztine efemen krlmrstrr.
olanrn zaran\ kendine, kälilierin küfrü ancak
Ierinin gazabtnt arttrrrr Kälirlerin ktrlrü
onlarrn hüsr'an-larrnr arttrrtr -li De ki «A-llah
gayrr, taptrg=rnrz ve O'na es saydrärruz seyleri
dünüz mü? Onlar yelyüzünde ne yarattrlar
rin bana. Yoksa göklere bir ortaklülarr mr

Yahut onlara bir kitap mr verdik ve onlar a4rk
delile mi sahip?>> Hayrr, zalimler birbirlne
yalan vaadda bulunurlar. 'F Süphesiz 4.l-lalr

ve yeri Lutan' ama takdirjvle gökler ve

mahvolsa ondan baska kimse yok olmalarrna
olamaz. §üphesiz O aclyan ve ya,rltgayandrr tF

lara bir uyaJ'rct gelirse ümmetler arasrnda
yolu bulmakta en ileri bir rimmet olaca§n diye. V
kuwetiyle Allah adrna an«l iqtiler. Ama o

geJince de bu ancak onlann uzaklagrnasrna
oldu. i6 Yelyuzunde kibre dirsmelerini ve kotu
lele basvurmaJarrnr intaq etti. Oysa ki, kötü
ancak .satribinedir. Onlar evvelkiler hakkrnda
olan usulden bagka bir;ey mi bekliyorlar?
sünnetrnde bir de§ignre bulamazsrn ve

yerini birgey tuta.maz + Yeryüzünde dolagrp da
ctilelinden önceliilerin akrbeti ne olmus
ler mi? Onlarsa, bunlardan dahd kuwetliydiler,l

Griklerde ve yercle hiqbir qey Allatrr aciz Urraf<a.]

maz. §uphesiz Allah her'"seyi bilen ve herqeye gücü

yetendir r. Allah isledikJeri sug yü7ünden irxan-
7at'a azap vel'ecek olssydr, yeryüzünde ayakta tek
yalabk bi.r'akmazdr. Arna onlarr mukadder Ysir za.

rrlana ker<.lal bu'akrr'. Z,.atitenfant gelince, ar uix ;üp-
hesiz, .t\Ilah hulialrnr goret:dir.
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36 rncr SURE

Qok acryan ve rahmeti bü-
tün vardrktan kaplayan AI-
lahrn adr ile.

:ß Yä-sin 5F Ve hikmet dolu bu KuCan (hakkrna)
It Süphe yok ki sen Allalrrn elgilerindensirr + DoE-
ru yoldasln & O, aziz ve rahmebi qok olan tarafin-
dan indirilmiqtir rF Atalan uyanlrnamrs kavmi
uya"ruan igin. On1ar gäfillerdir {i Onlann qoüu
hakkrnda gergek söz rnuhakkak gudur ki, onlar
inanmryanlardrr qß Muhakkak biz, onlarln boyun-
lanna zincirler rrurduk ve zincirlerle elleri cenele-
rine ädeta kenetlendi. Bu vüzden baslarrnr kaskatr
tutarlar + Önlerine hir sed qektik, arkalanna bir
sed eekiik. Gäalerini ba{ladrk, bu yüzden göre
mezler artrk t& Onlan ulrarsan da bir uyarmasan da.

Oniar inaninazlar tF Sen ancak l{ur'an'r u:,ran ve
gryabcn Allahban horkan kisiyi uya::abilirsin. Ona
yar'hganma ve güzel l:ir ecir müjdele ila Süphesiz biz
öltryü diriltiriz. Ve dtinyacta yaptrklarrnl ve brrak-
trkla,rr izler.i önceden yazarLz. Ve herqeyi sarih bir
kitapta yazrp takdir e'utik {. O sehir halkrnr onla-
ra örnek ver. Hgni oraJra peyg&mberler gelm§ti

vA-sil*r sÜREst
(Me{<ke'de inmi-stir. &} äyettitr
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'14 Cnlara iki kisi göndermistik de onlan yatan
mr-slaidr. Derken bir üc-urrcü kigiyte onlan ku
lendirimistik. Onlar süphesiz biz size
pevgarnberleriz demislerdi,i Onlarsa demislerdi

Siz ancak bizim gibi insansrnrz ve ÄIlah da
qey indirmemistir. Siz anr:ak yalan
niz {a «Rabbirniz bilir ki, biz size gönderiidik»
misle.ccii .! Eiz-e dü.serr görev agüqa
ibaret ,s Dernislerdi ki: «gerqek, sizin yüzun
beläIara u[ruyoruz. Bu isten vazgeqirezseniz
taslarrz ve size acl bii ceza vetiriz + Peygam
de .trfursuzltt{unuz kenCinizden>> demisiercii.
tifüt verilse de rni bunu yapacaksrruz'? Hayrr
haddi asal-i bir kavirrsiniz '?' Ve sel-lrin ta öte
dan birisi kogarak gelmigti ve: «Ey kavmim,
beriei-e uyur]» demr-sti }r Siz.den hicbir ucret
yenlere uvun. Onlar do§ru yolu bulanlardrr t&

na.,sr} c,lttr cla ben, beni varatana kr:ll»k etrnem.
siz di-,nüp O'nun huzuruna varac,ak-srnrz tF

g_avn l:ir n:abut
verrraeyi mtlrat

lla,h hana

gelaatleü
bir
b-ana

laycizr verebllir', ne beni l<urtarabilir q& O
ben elbette, agü bir saprkiü iginde kalrrtm in

Rabhinize inandrm. Sözi.imü duyun + Denildi
Gir cennete. Ne olurrlu cedi kavrnim de

+ Ne yüzden Rabbimin b^-ni yarhgadrfrnt ye
izzet :ra,hiplerinden krlü§rnr * Ondan sonra
ne: Gökten asker indirmedik ve biz
olrriadtk tF Äzabtmrz. bir sa'hadan ibaretti" O
hayla heläk oldular $ Yaaklar olsun kullara.
lara l:iebir neygamber gelmedi ki onunla alay
mesirirr + Gör'mediler rni ki onlardan önce
unrn:etler heiäk ettik ve onlar bir claha
dörrnreurler + Elbette irepsi rle huzummuza
mistir s OIü toprafr diriltti(imiz ve oracian
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leri taneleri bitirdi§imrz onlar igin bir detildir s
Ve orada hurmahklatdan, iizüm ba§iarmdan bah-
geler yarattrk ve prnarlar qrkarrp akrtttk qi Kendi
elleriyle yetigtiremedikleri o meyveleri yesinler di-
ye. Hälä mr sükrebmezler? + Allaha sükür ki top-
ra§rn verd-i§i qesitti bitkileri, insanlan ve onlarrn
tarumadrklan geyleri, gesitli cinsiyetlerde yarattr

I Onlar iqin gece bir deiitdir. Gündüzü ve gürre.lin
rsrfrnr sryrnrrz da o anda karanh§a dalarlar s Ve
gtirreq de karar edece§i yet'e kadar akrp gider. Bu
aziz alar. ve herseyi bilenin takdiridir 3F Ve ay iqin
de konaklar takdir ettik, sonunda kuru bir hurma
dahna benzeyinceye kadar 4e Ne günes aya yetipe-
trilir, ne de gece gündüzä geqebilir. Ve hepsi gök-
te yüzmektedirler lF Onlar iqin bir delil de soylannr
dolu bir qemide tasrmamrzdrr E Ve ontara buna
henzer daha nice binekler yarattrk ,F Dilersek on-
lan strlara kn§arlz da ne imdatlanna gelen olur ne
de kuriarrlrrlar {F Me§er ki bizden bir ra,hmet ola-
rak bir zarnarLa kadar yasaylp geginmeleri takdir
editmis bulunsun E Ve onlara önünüzde ve andrnrz-
da bulunan azaptan gekinin de rahmete erin den-
di mi? jF Ve onlara Rablerinin delillerinden bir de-
il geldi mi, sadece yüz gevirirLer s Ve onlara AIIa-
hrn size verdi§i nzklardan trayrr yoluna hareavrn
denildi mi, käfirler inananlana derler ki: «Dilesey-
di orru AIIah doyururdu. Biz mi doyuracasrz?»

Siz agrkga bir saprkh§a düsmüssünüz ;f, Ve derler ki
e§er do§ru iöylüyorsanrz bu vaat ne zrrrrran yerine
gelecek? ,f Onlar bir tek sayhadan ba.ska birgey
beklemiyorlar. Birbirlerine düsmanhk edip durur-
larken n sayha, onlarr anstzrn yok ediverir lF öyle
ki, bir rrasiyette bulunma§a bile frrsat bulamazlar
ve ailelerine dönemezler cF Ve sür üfürüImüsbür de
o amda ka,birlerinden Qrl«p Rablerinin huzuruna ,ko-
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§uyorlar {r Ve d,ediler ki: <<e5rvalr bize, bizi gu mef
zanrruzdan kim kaldrrdr? Bu, Aliahrn vaadetf
tifi pey ve peygamberler do§riryur söylernistir rr Br.[

sadece bir sayha. Onlarrn hepsi huzururnuza
rilmis bulunuyorlar lF Gerqek, bu gün hiq kims
ye, higbir surctle zulüm edilm,ez ve size
yaptrklarmrzrn karsrh§r verilir .t Süphesiz ki
gün cennet ehli. sevinq ve ongunluk iginde rF

da, egleri de, gölgeliklerde, koltuklauna
lardrr * Orada yemi.sler onlarrndrr. Ve
herqey onlarrndrr s Acrma.sr gok Rabbin stzü (

läm size) dir a Aynhn bu gün, ey suqlular a

seydik, onlarr garpar ve bulunduklan yerde
bir sekle sokardrk. Ne ileri gitme§e, ne geri
§e gügleri yeterdi + Kime uzun ömür verirsek
vücudünü de bükeriz. Hätä mr düLsünmezler {i
ona siir öfiretmedik. Bu ona yakrsmaz. Bü,
bir ö§üttür ve herqeyi agrklayan Kur'andrr rß

gayaniarr korkutmasr ve käfirler hakkrndaki
gergekleqmesi igin re Görmediler mi ki biz
mizle,meydana getirdiklerimiz arasrnda
yarattrk. Ve onlar bu davarlara sahip oldular
Ve bu davarla,rr ve bu binek hayvanlanru
emrine verdik. Bazr hayvanLartn etini de
+ Ve daha nice faydalarl var. igecekleri geyler de
hayvanlardan meydana gelmekte. Yine mi
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mezler? s Ve bir yardrm bulabilmek igin Allahtan
gayn ilähiar edinirler + O putlarrn onlara yardrm
etme§e gügleri ],etmez. Ve onlar o uydurnra ilätr-
lann hizmetine hazrr'lanmrs askerlerdir a Onhnn
sözü seni kedellendirmesin. Elbette biz gizledikle-
rini de agr§a vurduklalrnr da biliriz * Insan gör-
müyor mu ki, biz onu bir damla meniden yarat-
trk, -simdi de apagrk hir dtismanr olmaf;a kalkryr-
yor l§ Bize bir örnek getiriyorve yaratrhslnt unu-
tlito, rre ciirrlyüp claftlmt-< Ir^emikler clit'i!ir rni? di-
yor s De ki: <<Onu ilk defa me-ydana getirren, d;-
riltir ve O her cesit varatmau bilendir je Ovle hir
Allahtrr ki, size yegil a-§agtan ateq yaratrnrgtrr da
onunla ate,,s yakalslnrz ;i Gckieri ve yeri j/-araiamn,
onlann benzerini yaratmafa gücü yeimez olur.
mu? O herseyi J,alatan ve herqeyi bilend.ir S Eir §e-
yi ruurad. etti mi, ofizr «oI» der. O hemen oluverir s
O'Allah ki Viice !'e miinij.r?ehtir. F[,i.o ; - '.ii}iüm-
ramirlr Ondadrr ve hcpiniz O'nun huzuiuria döne-
ceksmiz.

37 inci SURE

EL.SAFFAT (Srralananlar)- 
SURESI

(Mekke'de rnrnigtir. 182 äj/ettir)

Cok acryan ve rahrueti bü-
trrn varir!: tarl'ker;u;.yan Al-
lalrm adr ile.

S O ,qaf saf .qtralanalllar iF' }(nrrvetle daFrtanlar (kö-
tü ruhlar) s Kur'an okuya.niar + SLiPiicsiz ki, Alla-
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hrruz tekdir + @ ve orslar
tektir s @, göklerin. ymir,r ve crlar

,un .t
biz dünyanm gö§ünü yrldrz süsüyle süsledik rß

onu bütün inatgr peytanlardan konrduk + Onlaf
yüksek meleklerin sözlerini duymazlar ve ner yaJ-
dan sürülüp crkanhrlar + Zelil bir halde. Sürekll
azap onlaradrr + Kula§rna bir söz giren olursa, d-
nun ardrndan aydrnlatrcr ve delici bir ates atrlry

är Simdi onlara sor. Ya.radrirs bakrmrndan oniar'rrlr
daha kuvvetli, yoksa bizim diger
mr? §üphesiz biz onu crvrk bir balgrktan yaratbik
Belki de qarstrn sen. Ve onlar da aiay edivor -Y'

verilse kabul etmezler + Bir delil görseler, alay
me§e yeitenirler' lßVe deller ki bu ancak apacrk
büyüdür + Olüp toprak ve kemik olduktan
mr diriltitece$iz? + Yoksa eski atalarrmrz rnl
tilecekler 'i De ki: Evet, siz zelil bir halde
ceksiniz lF Gerqek, bir tek sayha, ve birden
cekler ki dirilmisler' ry- Yazrklal olsun bize derler
te din günü rF iste bu gün sizin yalan
hüküm günii 5ß Zuliim -edenleri ve eslerini ve
trklart sey.leri bil alaya toplal,tn rF Allahtan
sine taptrlar. Onlarr cehennem yoluna sürtin {'
durdunrn onlan. §üphe yok ki sorguya
ler ,$ Ne oldu size ki birbirinize vardurl
sunuz? ,$ Hayrr bu gtiLn orr.lar teslim

I Bir krsmr bir krsmrna döner ve birbirlerini
lu tutarlar :lF Derler ki: Muhakkak siz
gelirdiniz cr Öbürleri hayrr deller. ciz
trmz s Vc bizim size karsr bir kudretimiz
hayrr siz äsi kigilerdiniz + O yüzden de Rab
zin bize söyledigi söz yerine geldi, elbetbe azabr
taca§n * Gersek, biz azmrptrk, .süphesiz siz de
rnl§trnrz rF §üphesiz bugün onlar aza,pta

fia JrF-k
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lar + Elbette biz sugJrrlara böyie yapar:z 'i Ctrlara
«Allahtan 'naEira yoktui' tapa.cak» dendi mi }ibir-
lenme§e kaikrsrrlardr iF Ve derlerdi ki: Deli bir säir
igin mabutlarrmrzr brrakallm ml? lF Hayrr o, g,er-

ge§i getirmistir" Ve peygamberlerin gergek cldu-

[.unu biirlirmi.stir ;s E]bette au azabt taLar:a]'stntz

.t Ve ancak yapt:§inrzrn kargi)r§ryla cez:rJat:d:ula-
caksrnrz + ihläs sahibi kullarr müstesna r$ Malüm
nzk onlara.drr iF Yemisler onlaradrr. Büyilk dere-
celere kavusurlar li Naim cennetlerinde s Karst-
hkh tahtiarda otur-urla,r * I{a,ynaklarr mer:danda
akrp duran igit rrmaklartndan taslar sunulur trn-
lara + O iqit bembeyazdlr, icenlere lezzet verir tF

Orada ne sersemlik, r:e sarhosluk olur * Ve yanla-
ynda, gözlerini erslerden aytrmayan güze1 gözlü
huriler bulunur iF Ku:c t,'iivüvlc örtülmüq, gibi" tru-
murtalar S Bir htsmr trir l<rsmrna dönerek bjtbir-
lerine sorarlar S Birisj llol:u,sl:rafa bas]ar da cler kj;

Benim bir arkada4lm vardr + Derdi ki: Sen d,e mi
tasdik edenlerdensin q& Olüp toprak, kemik oldu]l-
tan sc,nra nD solguya gekrlece§iz # Der ki: Eulru gör
dünüz mi.ilBir de baka,r' ki o cehennenin ta orta-
srnda * Allaha and olsun ki, az kalsrn beni de he-
läk edecektin + E,abbin:in nimeti olmasayclr ben de

orada bulunanlarda,n olurdum s Biz artrl< irlarive-
ce§iz ddit mi? s ilk öllirniim[izden sonra btz, azaba
u§ramryacaffz de§il rrri? lF Süphesiz ki brr, birrTirk
bir ongunluk lF Artrk is görenler böyle gi-i:'siinJei'

.'i BöyIe bir nimet mi )-ra,yrrJr, yoksa zaki<unr apa-
crndan yemek mi? tl E.lbeftr biz onu zalimlere J 

ji,ne

ktldtk + ,süphesiz o cehennemin clerinli§'irrrle biten
bir a§agtx s T'omurcukJair, .seytanlann basli.rilna
benzer s Yiyenlerln kannlarr .sjger E Sonia da igi-
lecek qey olarak kaynar su iF S,onr.a da varacaklprr
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,yer, yine cehennemdir rF I-{uhakkak ki onlar,
Iannr saprtmrs buldular da 's Ko,|a kosa
izlerinden yürüdüler s Bu-nlardan önce gelip
cenlerin go['u da sapttmr_sür s Ve -oiz onlara
iglerinden uyancrlar göndermigtik :ß

sonu ne oldu bak da gör iß Ancak hulüs sahibi
kullart müstesna s Nuh bize nida etmisti, biz
ne güzel icabet etmistik lF Ve onu ve ailesini
bir derlteu kurtarmrsfrk iF Ve soyunu'sürekli
soy ktlmrgirk I ve sonradan gelenler arasrnda
ona iyi bir isim vermistik + A.iemler iqinde Nuh
seläm ,F Elbette biz iyileri böyle

rF Süphesiz o inanan kullarrmdandr a Sonra
leri sulara bo§mustuk + inrafrim'de O'nun
suplanndandr ,ß O Rabbine tertemiz bir
gelmisti de iß Atasrna ve kavmine demisti ki:
nelere tapryorsunuz? + Allahtan gayri
.geylere mi tapmak istivorsrmuz? + Älemin Ra
hakkrndaki zannlnrz nedir? t& Derken yrldrzlara
bakrs bakmlgtr da ,F Ben gerqekten hastayrm
misbi a Ve onlar da sirtlarrnr gevirip

s Ve o da onlarrn taptrklarr putlara gidip
tu: Ne5re yemek yemiyorsunnz I Ne oldu da
nusmuyorsunuz? + Ve sa[' eliyle vu-rup
onlarr cp Kosa kosa yanlna gelmislerdi a O
ki: Kendi elinizle yonttu§unuz geylere mi
sunlrz? 's Oysa ki, sizi de. o yonttufunuz seyleri
Allah ya.ratmrstrr 6 Onun icin <,bir loina yaprn
onu afe.ie abrn» demislerdi. ö Ona bir hile
istemisler.li cle biz onlarr l'lrrr hakir etmistik $
demisli: Rebbime gidiy.orurrr. O barta do§'ru
iu gristeiir 6 Rabbim, ban,a irir oful ihsan et *
de cna. i.yi huylu bir erket< qocuk vereeefimizi rnüj
delemisbik a O gocuk Ibrahim'le belarirer gezip
gacaii ya;a gelince Ibrahim: «O§ulcu(urn, dedi,

I



xü§/,arnda seni kesti§imi gördilm. Bir d{§ü'tl, sen

bua.rra. me dersin?>> O da: <<Baloaet{r.m dernisti. Sana
eraa,redileni yap. Allah dilerse ben sabredenlerden
ollxrr,rrn.» + Ikisi de Allaha teslim olunca goeufun
alrrilml yer:e ko5rrnustu + Ve biz ona: Ey ibrahim.
dinre nida etmistik s R.üyanr gercekleqtirdik. Elbet-
tn hiz ivileri bäyle mükäfatlandrLrrrz l& §üphesiz
bu' agrkqa bir denemeydi + Qocu§un yerine kesil-
naek üzere iri hir koe ih-san ettik 5i Ye sonradan ge-
ler-rler arasind.a ana iyi bir isim brraktrk {s ibra-
hirn'e seläm.B Biz iyileri Lröyle mükäfatlandtnr:z ;$

§üphesiz o, inaJrmrs kullarrmrzdandr is ve biz ona
temiz ki*silelden ve pevganlber olacak ishak'r müj-
delemistik I Onu Ca ishak'r da kutlu kildrk. iki-
sinin de soyundan iyiler de var, nefsine zulmeden-
ler de + Biz, Musa'ya ve Harun'a nimetler verdik
ce Ikisini ve kavirnlelini büyük bir dertten kurtar-
dik ,F Kendilerine yardrm ettik. Onlar galip gel-
diler tF Ve ikisine sarih kitap verdik 5i Ve ikisini de
do§ru yola jlettik + ikisine de sonradan gelenler
ara-qrnda ivi bir nam verdik -s Musa'ya ve Harun'a
seiäm 5F Elbettc biz, iyileri böyle mükäfatlandrn-
rtz iF Süphesiz ikisi de inanmrs kullarrmrzdandr lF

Ve elbette ilyas da peygamberdendi s O, kavmi-
ne dernigti ki: Qekinmez misiniz? iF Bäl'i qa§rnr-
sa,nrz da yaratrcrlarrn en güzelini brrakrrsrnrz * O
Ällah sizin ve gecmis atalarrnrzrn Rabbidir + On-
Iar Ilvas'r yalan sa:"rdrlar'. Elbette onlar huzurumu-
za gel,iriieceklerdir l& Ancak huit^rs sahibi kullan
rnriste.qua s Ve ona sonradan gelenler arasrnda da
ivi bir nam verdik äa trlyas'a ve ona uyanlara seiäm
{. Eibette biz, iyilik edenleri böyle mükäfaUandrn-
rrz te Sü.phesiz o, inanmrs kullarlmrzdandr ,s Ve
Lut da peygarnberlerdendi s Hani onu ve bütün
ailesini kurtarmrstrk s Ancak bir kocakan kalan-
la,r arasrndaydr ti ötekilerini rnahvetmistik ,F Siz

atn



de sabahlart onlarrn lrurtlanna u§'ruSrorsunuz
Aksamlar: da u['nuyorsunuz. Hä]ä nu d
niz? {e Yunus'da peygamberlerdendi .s Hani
bir gemiye kaqmrstr da s Gemlde kur'a
lerdi ve kur'a cna düsmügtü + O Eprip hir
ki onu bahk yutuvermisüi rF Eäer o Rabbirri
sayanlarcian olmasaydr s Insanlalrn tekrar
lece$ güne kadar bah§rn karnrnda kalacaktr a
onu lsslz bir yere q*ardrk. Hastaydr da + Ve
gcilge ver§n diye bir kabak fidanr yetigtirdik rF

onu yüz bin kisiye ve5rs 645^ da kalabahk olan
topluhr§a peygamber olarak gönderdik ,F

lar ve onlan belli bir vädeye kadar gecindirdik

§or bakahm onlara, k{zlar Rabbinin de o§ullar on1-

larrn mr? + Yoksa melekleri krz yarattrk da on;
lar tanrk mrydr? c'' Bilesin ki. onlar bu sözi-i uvdul-
rup s<iylüyorlar lr Allah.do§urdu diyorlar. Elbet onl-

lar yalancrdrr s Oflanlarr brrakmrs da krzlan mh

seqmi$? E Buna nasrl hükmediyorsunuz? r' Hälä
ö§üt kabul etrnez misiniz? t' Yoksa aqrk bir delilif
niz mi var? a Do§ru kisilerseniz, getirin kitabrnr{r
s Ve onunla cinler arasrnda bir akrabahk var diy[
uydurmuslar. Oy-sa ki cinler de O'nun hu;:urunf
götürüleceklerini biimektedirler + Allah o va#
ettiklerinclen rnünezzehtir {' HuIüs sahibi Allah kui-

larr müstesna * Gerqek ne siz ne taptrklannrz
Onlan bir denemeye u§ratamazslt-Ilz s Ancak
hennemlik ]<isileri azdrrabilii'siniz '{' Ve
derler ki: Higbir ferdimiz yoktur ki belli bir
mr olmasrn + Biz saf saf dizilmisiz ;n Ve süphesiz
ÄIlahrmrzr tenzih etmedeyiz + Ve käfirier di
dr ki + Yanrmrzda evvelkilere ait blr kitap bul
saydr {' Biz de hulü.s sehilti kuilar olurduk tF-

kitap geldi: inanrnad.ilar. Yal.-rnda ne
anlayacaklar :{:, Eigi gönderdi§imiz kullanmrza
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.sözti söylemJ;tik + Onlar, yardrma kavu;acahJar-
,hr + Ve elbette ordumuz galiptir rF Arttk bir zarna-
na kadar onlaldan yüz gevir is Onlan bir gözlc.
Yakrnda akibetlerini göl'ecekler a AzarhrmLzür ea-
bukJagmasrnr mr istiyorlar? iF f;ma azarntrntz yttttla-
rrnrn üstüne gökünce uyandrnlanlar igin ne kötü
bir saba.tr olacak rF Bir zaynanaa kadar onlardan yüz
Qevir 'T Onlara bir bak. Akrbetleri ne5rmis yalnnda
görecekler ;ß Yiicelik ve üstünlük sahibi olan Rab-
bin onlann vasfettiklerinden münezzehtir s Ve
peygamberlere selä.rn + Ve älemlerin Ra,bbi olan
Allaha Sükür.

38 inci SURE

SAD S{JRESI
(Mekke'de inrnistir. 88 eyetur)

Qok acryan ve rahmeti bü
tün varhklan kaphyan AI-
Ialun adr ile.

+ Säd ve zikir (ihtarlarla dolu) sahibi Kur'an hak-
krna il. Küfre sapanlar, ki bir ve nifak iginde-
dirler s- Onlardan önce nice nesilleri mahvettik.
E"sirgenme igin yalvardrlar ama,kurtuluq vaJ<ti gegti
artrk.a Onlar:n iginden bir ihtar eden geldi mi, ga-
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$p kalrrlar ve käfirler derler ki bu, gok yalan
leyen bir bäyücü + llählarr tek bir ilätr olaral<
kabuJ etmis? Mutrakkak ki bu pek qa;ilacak

re Ileri gelerlerden bir krsmr kalkrp gitmiq,
rtrlrrza kulluk etmekte devam edin. §üphesiz
nen sey de bu dernis,tir. & Biz bunu sonraki
lerde hig duymadrk. Bu düpedüz bir uydurma
I{ur'an igimizden O'na mr indirildi? Hayrr,
beninr vahyimden guphedeler, henüz azaittmt
madrlar js Yoksa azlz ve lfrtuf eden Rabbinin
met hazineleri onlann vanrnda mr? 'ts Yahut,
lerin ve yerin arasrndakilerin hükümranh§t
da mr? Öyle ise göklere trrmansrnlar lF Ama
da müttefikler ordusu bile kagma§a znrlantr
reys) + Onla,rdan önce de Nuh'un, Ad'rn, ve ina
Firavrrn'un kavimleri de yalan saymrslardr t
mud kavmi, Lut kavmi, ve Eyke ehli iqte
dan btilüklerdir s Her biri peygamberleri
saydrlar da azabr hak ettiler * Bunlar da o tek
hayr be]<ljrrorlar ki gecikmesine imkän yok 'F Ve
diler ki: Hesap gününden önce hükmünüzü tez

+ Dediklerine sabret. Giiclü kulumuz Davud'u
güphe-siz o, daima tövbe eden bir kuldu ;F

biz da§lan ona rämetmistik, cla{lar aksam ve
luk vakitleri onunla birlikte Allahr takdis
di s Ve kusla,r da toplanrr, hepsi onaitaat
Biz O'nun hüktimranh§rnr perginiedik ve
hil<met ve ayrrma gricii verdik rF Sen o iki
hikäyesii-ri haber aldrn mr? Hani Davud'rrn
brnrn duvarlna trrmanmrslardr s Ve Davud'un
zvrutaa girrniqJerdi de, Davud onlardan
Onlaf da <.korkma demislerdi. Biz iki hasrmrz,
miz öbüriimüzün hakkrna tecavüz etti.
ada.letle hüküm ver. Birimize meyil ederek
as,ma, Ve bizi do§ru yola ilet a §u, benim

+

-öJJ-

kleß)ep,.äkleF. )kt{<x)D}€*ökit€'t€}.€ti§,ot€,r4iry.M J6Fi
.!2*
sr2

it
ii-
3l
o
sE
rl

:1,



dir. Doksan dokuz disi }.loyunu var. Benim ise bir
tek. O bana diyor ki: O tek koyunr-rnu ver bana.
I(onusmada d-a beni yrtdrrdr s DävttrL Cedi ki: Se-

nin ko5rununu kendi koyunlarrna katmaät iste-
mekle gergekten sana zulüm etmis. Zaten ortakla-
rrn go§u birbirinin hakl<rna tecavüz eder. Alcak
inanan ve iyi islerde bulunanlar müstesna. Ama
böylesi de azdrr. Ve Dävrid bizim kendisini dene-
dfimizi sandr da Rabbinden yarhganma istedi, ye-
re kapandr ve tövbe etti :F Biz de onun bu suqunu
ba§rgladrk. §üphesiz onun nezdimizde iyi bir dere-
cesi ve dönüp gelecegi güzel bir makamr vardr s

Ey Dävud, biz seni yeryüzüne hükümran krlrltk. Ar-
trk insanlar araslnda adaletle hükmet. Hevesine
uJrma ki seni Allah yolnndan saptrnr. Allah yolun-
dan sapanlara da sorgu gününü unuttuklanndan
dolayt siddetli bir azap var s Ve biz gökleri ve yer-
yüzünü ve ikisinin arasrnda bulunän ;eylen bätrl
olarak yaratmadrk. Bu, käfirlerin zannrdrr. Ve kä-
firlerin atepten vay h,alterine * inananlarla iyi
islerde bulunanlan yerylizünün bozgunculariyle bir
mi tutaeaSv? Yahttt Allal'Ltan korkanlara, do4ru
yoldan qrkanLara etti§imiz muameleyi mi edecefiz?
rß Bu, bir kitaptrr ki, onu mübarek olarak sana
indirdik, akh basrnda olanlar iyice clüsünstinler di-
ye äyetlerimizi sana indirdi e Dävud'a Sü{eyman'r
ihsan ettik. Ne iyi kuldu Süleyman. Qünkü o dai-
ma Allaha yönelirdi s Hani ona.bir aksam .stiratli
atlar gösterilmisti de s Demi.;ti ki: Güneq gece-
nin perdesi arkasrnda gizleninceye kadar dti.sünce-
lerimi Rabbimden ziyade dünya nimetlerine yönelt-
tim. (Atlan seyrederek geEirciim) i& Bana atlan bir
defa daha getirin- Atlarr getirdiklerinde onlann
bacaklanru ve boyunlanm vurdurdu ,e Biz Süley-
man'l denedik ve onun tahtrna kendine benzer bi-
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rini oturttuk. ABila o Ällaha yöneldi + Ve dedi ki:
Rabbirn, beni affet. Ve benden sonra kimsenin ma-1

lik olamryacagr bir müIkü bana ver. qimku hü-
kärmranh[r veren sensin + B;iz ona rüzgärr rärnet-

tik. Rü"gär onun emriyte onun diledi[i yönde1

hafif hafif eserdi + Biz cinleri de ona bina yapmal<
ve inci avcrh§r etmeie zorlaüI5 Zincirlere vurufl
mu; baqkalannr da onun ernrine verdik + Ve bul
yurduk ki, bu bizim ihsanrmrz. Onu dilersen cö-
rmertEe, dilersen hasislikle sarf et. Bu yüaden sor.i
guya qekilmiyeceksin + Böylece onu kendimize ya-
krn krldlk ve ona güzel bir makam verdik + Ve ku+
lumuz Eyüp'u da an. Hani Rabbine nida edio dei
misti ki: §eytan beni yordu ve acrya uprattr #

Buyurmuqtu ki aya§rnr yere vur. iqte bu yrkanrlal
cak ve igilecek serin su j$ Ve ona akh baslnda olanl
lara bir ibret olsun diye bizden bir rahmet olmak
üzere aiiesiui de ve onlarla birlikte daha bir rnisl
lini de verdik t Buyurduk ki: Eline bir demet sap
al da onunla vur. Yeminini bozma. §üphesiz bil
onu sabrrh bulduk. Ne iyi bir kuldu. Daima R,abr
bine yönetirdi. + Ve kullanmrz ibratrim'i, i§hak'i,
Yakup'u da an. Onlar kudrette ve basirette büf
yüktüier ,F Fiz onlan e.bedi mekän igin tam bip
antma ile arrttrk + Onlar süphesiz, tarafimrzdarh
seqilmis iyi kiqilerdi + Ve Ismail'i, Elyasa§'r v0
Zülkiff i de an. Onlar da hayrrh kisilerdendi. t
Bu iyi bir anrgtr. §üphesiz gekinenlere dönüp va-
racaklan güzel bir mekän varrhr rF Ebedi Äai*r
cennetlerinin kaptlarr crniara agrktrr s Oralardp
yaslanrp oturaeaklar, diledikleri yiS,ecek ve iSd-

cekler hernen kendilerine sunulacak * Yanlariil-
da aynr yagta ma-sum bakislr huril.er br-rl .:a.cak

+ igte sorgu günü iqin size vaad edilenlr:r' 'i. t''.tb
bu, bitip tükenrniyen rlzl<Lrrrrz $ Äsile,- is,- ia'.ll-

#
:!/
(2
e

-Fg
liit
!'t
(i'.

!i
-:J



cak yerlerin en kötüsü §e Cehennem, oraya atrla-
caklar. Ne kötü bannaktrr crasr s Arirk taLsmlar,
kaynar suyu ve irin gib.i slryu ,F Daha da buna ben-
zer nice qift qift azap )t' §unlar da ',ranrrttztla go-

iüs gerip durmuslar, onlara merhaLra yok. Qün-
kti cehenneme atrllycrtar + I{ayrr, Cer'[er: Size
merhai:a yok. Onu basrmrza siz getirdiniz. Bakrn
ne kötü yatak orasr ;F Rabbimiz, derler, hasrmrza
btrnu getirenin azabrnr kat kat arttrr. ,F Ve derler
ki: O serirlerden saydrfrmrz bir taktm adamlan ne-
ye görmüvoruz? t§ Onlarr alaya alrr dururdrrk.

Yoksa göztimüzden mi kagbriar; s §üphesiz cehen-
nem ehl,i birbirleriyle böyle banryacaklardrr {s De ki:

Ben ancak bir ihtar edenim. Tek ve herseyden üs-
ttin Altahtan gayri tapacak Sroktur & O aziz ve yar-
hgayrcr, göklerin yerin ve ikisinin arasrnda her
;eyin Rabbidir $ De t<i: Kur'an en büyük haber-
dir + Sizse ondan yüz gevirmedesiniz iF Yüce me-
Iekler tartrqrrlarken, benirn bir bilgim yoktu s
Bana vahy gelmektedir. tsen ancak bir ihtarcryrm
,a Hani Rabbin meleklere ben baicrktan bir adam
yarataca§rm demisti de ;F Cnu tamarnla.ylnca ve
ona ruhundan bir gey üfürünce kar,srsrnda sectle
etmiqlerdi s Meleklerin hepsi birden secde etmig-
ti js Yalnrz inHs secOe etmemiqti. I(ibre sapmrstr ve
I€firlerden otmuptu c& Buyurmugtu ki: Ey iblis, 6
limle yarattr§rma secde etmemenin sebebi nedir?
Ululuk mu satryorsun, yoksa yücelerden misin?

.rF ibtis, ben, demisti: insandan hayrrhyrm. Beni
atesJen yarattrn, insanr ise balqrktan li Buyurmu§-
tu ki: Qrk git buradan. Sen muhakkak taglanmrs-
s1n a Ve muhakkak ki ceza gününe kadar ben-
den sana lfuret + Rabbim, demisti lintisl ö[iteri
diriltece§in gtine kadar beni öldürme E Buyurmu§-

-

-336-



tu ki: Evet, sen ölmiyenlere katrl * Belli vä
gününe kadar ,e Gergek demisti littisl yüc
and igerim ki onlarrn hepsini (insanlarr)
yoldan gftaraca§rm a Ancak ara,larmdan
na ba§lanmrq kullarrn müstesna s «Bu,

Buyurmu-stu. (Allah) ve ben de hak olarak
lüyorum ki a Cehennemi, seninle ve sana
la dolduraca$m ,F De ki: Ben bildirmeme
hk sizden bir ücret istemiyorum. Ben
birqey de istemiyomm s O, ancak älem
* Onun do§rulu§unu bir müddet sonra
Arrlai, arcaksrnrz.

39 uncu SUR.E

Qok acryan ve
ttin varhklan
lahrn adr ile.

8 Kitap, a.ziz ve hikrtreti qok olan Allah
dan tr,lirilmiqtir. + Siiplrc.siz ki biz, bu kr
na gr-'rgek olarak indirdit<. Sen de dinde icten
rek Allaha kulluk et -r. Biiin ki, halis dinin
Alla.iradrr. Ondan gayrr Vell kabul eclenler
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dan gekinin. Iyilik bu dünyada iyilik yepmr§
silereciir. I'e Allaiun yeryüzü genistir
Ierin rnükäfatr hesapsrz bir surette cjdenir 'F De

Bana, O'nun diuinde hulüs ile Allaha kulluk
mem emredildi + Ve bana müslimlerin ilki
emredildi iF De ki: Is.yan edersen, o büyük
azablnd-an korkarrm. + De ki: Dinimcl.e hulüs
Alla.ha kulluk edorirn + Siz dilerseniz, O'ndan
rlsrna kulluk edin. De ki: Hüsrana
kisilerdir ki, kryarnet günü l<endilerini ve
rini, h.tlsrana sokarlar. Bilin ki bu, acrkca bir
randrr + Onlann üstlelinde tle altlannda

ile

o

da
ateqten taba,kalar var. iste Allah kullarrnr
sakrndrrmada. Ev kullar,.m. benden sakrnrn I
tana kulluk etmekien sakinrp Ailaha
gelince, cnlara müjdeter olsun, kullanma
et + Onlar (kullarrm) sövlenerrleri clinlerler. I en
güz,eIne uyarLa.r, onlar Allah.rn do§n-r vola
kigilerdir ve kavrayrg ka^biliyeti olanlardrr + Ya
azap kelimesini. hak edege ne dersin?
dekileri sen mi kurtaracaksrn iF Arna,
dan gekinirlerse altlarrnclan rrmaklar akan ve
ler üzerine kurulnti..; köskler onlanndir. Bu
tun vaa.d-idir. Allah vaadinden cayma,z s
yormlrsun ki Allah gökten ya§mur ve
ya§rnur su,'unu yerdeki kaynaklara
sonra o su ile renk renk nebatlar bitirmede,
da da onlarr kurutmadadrr. Onlan sararrnls
sün. Sonla da onlan un gibi ufalar. Süphesiz
da clüsünenler iein alrnacak ö§üt ve ibret

+ Ällahrn islämhk iqin gönlünü aqtrfr kisiye
henzer? O gergokten Rabbrmn bir rgr§rna ve a,yldrn-
h§rna kavuSmuptur. Allah amhrken yürekleri |as-
katr kesilenlere ya.zrklar olsun. Onlar agrk birl sa-
ptkltk iqindedirler .:T. O Allah ki, bir kitapta sQztin
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en güzelini indirrnistir o kitabm bir krsmr bir k^rs-

mrna benzer. bir krsmr bir krsrnrnr do'§rular. Her se-

yi tekrar tekrar bildirir. Onu d*inlerken Rabla
rrndan korkanlann tüyleri ürperir. Sonra da halb-
leri ve bedenleri Allahr arrmak igin yumuEar. Igte
bu, Allahrn hidayetidir ki dilecli§ir:i onunla dog-ru
yola iletir. Ve Allah kimi do§ru yoldan sapttrrrsa,
ona y,ol gösterecek yoktur q& Kryamet günü vüzünü
o kötü azaptan kurtarma§ä ufirasana kinr benzer?

Zalimlere «hak etti§iniz gevlerin kargilr§r olan aza-
br tadrn» denir I Onlardan oncekiler de yalanla-
drlar da azap onlarr hig dü.sünmedikleri bir yerden
bastrnverdi rß Ve Allah onlara dünya hayatrnda zil-
ieti tattrrdr. E§er bilselerdi ahiret azabr güphesiz
daha da büyük olacak lß Bu Kur'anda biz insanlar
igin her türlü örneklerden misaller verdik. Itrret al-
srnlar diye + Cekinsinler dive. «indirdi§inriz>r b,u

i§risi, bü§rüsü okmyan Arapga Kur'an'drr r.:te

+ Allah bir örnek veriyor. Bir adamrn ortaklan
var. Huylart kötü ve gekiqip durmadalar. Bir adam
da var ki bir kryrye teslim olmug. Bu iki adam bir
olur mu? Allaha sükür ki hayrr, ama qo§u loilmez

rß §üphesiz ki sen de (Muhammed) öleceksin onlar
da ölecekler s Sonra da süphesiz kryamet günü
Rabbrnrz huzurunda hesai:rnlza bakrlacak a A1-

latra karqr yalan söyliyen ve gerQek kendisine anla-
trldrktan sonra da, onu ya,lan sarTandan daha zalim
kim va,rdrr? I(äfirledn barrna§r cehennem deäil mi-
dir ,i Do§ru-lulla gelen ve onun do§'mlu§unu tas.-
dik edenlere gelince, onlar Aliahtan qekinenlerdir

+ On-lar, Rablar-rncian diledikielini bulacaklaldri'.
iyilik edenlerin mükäiatr budur + Allah onlarrrr ev-
velce isledikieri kötülükleri bile ba§r.shyacak ve

yaptrklarr iyiliklerin mükäfatrnr daha d.1 gtizel

- 
'140 

-



a

-347-



vereceksin s Yeryüzünde ne varsa hepsini ve da-

ha fazlasmr zalimlerin olria iuyainet gü.nü kötü
azaptan kur Lulmak ig in eI o'.rt te h ep.sini Liag*r1iai'lar-

dr. O gün onlann hic hesaLta kaimadrklan geyler

Allah tarafrndan kat"rr[a11nu qrkarilacaktrr s Ya1l-
trklan kötüliikler orta,ya qtkmrsLrr. Ve alay et'tikteri
geyler baslanna gelmigtir' tr- insana bir zarar geldi-
mi bize basvurur'. Ona tarafrmtzdan bir nitne'r ver-
dik mi der ki bu nimei bana bilgim sayesinde verii,-
mistir. Hayrr, o bir fitnedtr qog=u bilmez T Gerqek,
onlardan öncekiler de böyle söylemislerdi de kazan-
drklalr seyler onlara ni" 1a.7da etmemigti t Ve elde
ettikleri seylerin serrine L1.B:'ramrslardr. Bunlardan
zulmedenler de kazatlcial:r.rrul serrine u§'rayacak-
lar. Ve onlar cezamrza mäni olamazlar. l& Bilmezler
mi ki .Atrlah diledi§ine bol. dited-ifine krt nzk verir.
Bunda elbette inar&niar igln deliller var s De ki:

Nefislerine uyup taskrnhk yapan kullarrrn, Alla-
hrn rahmetinden ürnit kesrneSrin. §üphe yok ki
Allah btitün suqlart ba['tslar muhakkak O 5rarltga-

- yan ve aeryandrr eF A7,ap gelip catmac{an Rabbmr-
za döntin ve O'na teslim olttn. Sonra Srardrm edil-
mez siz.e $ Ansrzrn ve hie farkrnda olmadan size

azap gelip gatmaclan titlce uyun, Rabbrnrzcl.an size
indiriien en güzel kitaba "s r./e bir ruh söyle der:

Yazrklar clsun loana ki Allaha kar.st olan vazifele-
rimi ilemal ettim ve alay etme§e yeltendim iF Ve-
ya ;öyle der: Allah beni do§ru -1'cla iletseycii A1-

lahtan korkanlardan olurdum s veya cezayr gö-
rünce söyle Ciyecek: Bir defa -daha dünyaya döne-
bilseydim, iyilerden olurdum s Arna Allah buy;ra-
cak ki: Benim delillerim sana bildirildi, sen onla-
n yalan saydtn; kibire kaprldtn ve käfir oldul s
Kryamet günü Atlah hakkrnda yalan söyliyenle-
rin yüzlerinin nasll liara oldu§unu göreceksin.
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EIUüurk satanl,aruc yeri de cehennem oJmama,l,r.
ÄEah yalnu kendisinden cekinenlexi B'1s2iy

den rlolayr kurtaracak. Onlar artrk bir
ui;rarnazLa.r ve keder bilmezler iF Allah
yal"ratandu'. Ve O hei'se-vi koruvancLr I
yerin anahtarlatr O'nu-ndur. Allahrn delülerini
?"rJl sayanlara gelince onlan hüslana
drr s De ki: Ey cahiller, bana Allahtan
kuliuk etmerli mi ernl'ediyolsu,nuzlMuhakkak
sana ve senden öncekilere vahy edildi ki sirk
Mrsan, emekierini bosa crkarrlrm ve htislana
yanlardan olursun s Hayrl, Aliaha kulluk et
sükredenlerden ol {F Aliaha gelegi gibi tazimde
Iunmadrlar'. Kryap.tr günü yelvüzii
O'nun avcu-ndadrr'. Ve gökler de O'nun
durulrnu,stur'. O silk kosulan seylelden m
ve yücedir # Ve sür üfüt'ülclü de gökte ve y
lerin hepsi o sesin sicitletinden heläk oldu-
bir daha üflenince o zaman hepsi dililcli .:Ne
cak>> diye baktntp duluyorlar lF Yelvüzü
nuruvla avdrnlanmrshr'. Ve kitap velilmistir
peyganrberlerle tanrkla.r getililmi.stir'. Ve ara
da tam bil adaletle h,üküin veriltnistir ve
zrrltlnr edilmernistir qF Ve herkese ancak
I+arsrh§r verilmistir. O ne l,apttklannr daha
lir l& Ve küfre driEenler, gurup gur-up cehenn
siiriilmüstür. Orava. vardrklart zaman c

ka,prlarr agrlmrgttr da bekcileri demi.slerdir ki
zin iqinizde Rabbtnrztn äyetlerini okuyan ve
rre iletllece§inizi söyli5'erek sizi sakrndrlan
berler gelmedi mi? Onlal da evet, derler
firler hakk-nda azap hükmü hak olmuqtur s
ra «cehennemin kaprlalrndan girin» denilir.
da ebediyen kalacaksrruz.>> Kible dtiqenlerin
naklan ne kötüdür iF Ve Rablanndan
de gurup gruup cellnete götürülmügtüt'
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vafdrklarr zamar. kaprlart aqrlmt§ttr da bekgileri
<<selänn size teltemiz oldunuz. Arttk ebedi olarak
cennete girin» derier a Onlar da derler ki: §ükür,
Allaha bize vaad ettifini gcrgeklestirdi ve cennette
diledi§imiz yerde konaklamaurrz iqin bu yeri miras
verdi. iyi iqlerde bulunanlann mükäfatr ne güzel-

dir 'F Ve melekleri görlirqün ki Rablarrna gükrede-
rek onu takdis edip arsm cevtesinde dönmedeler
ve aralarrnda tam bir adaletle hüküm verilmistir.
Ve denmigtir ki pükür, äIemlerin Rabbr olan Alla.ha.

40 rncr SURE

ELMÜMiN (inanan)
SÜRESI

(Mekke'de inmistir. 85 äyettiU

Qok actyan ve rahmeti bü-
üiin varhklarr kapläyan Al-
tahm adr ile.

a Hä-mim t eu kitap aziz alzrn ve herseyi bilen
Allah tarafrnd-an indiriirnigLir- qF Suqlan bafqh-
yan, kivbeleri kabul eden. azabr siddetli olan, kul-
larrna nimetler ihsan eden, O'rllrr. Ondan gayri ta-
pacak yoktur. ve hersey O'na döner. a Albhrn äyet
leri hakhrnda ancak küfre sapanlar tartrqrr. Onl&-
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l'rn sehirlerde dola;n:alarr senl aldatmasrn E

lardan önce Nlrh ]iavnri yalanladr.
sonra hizipler ve butün timmetler
berlerini yalanlanra§r is edindi. Onu ortadan
dtrrna§r denedi ve ge:'ce[i qürütmek igin trc-s

dayanarak u§ragtrlar. Ama biz onlarr heläk
dik. Azap nasrl olulmus görsünler 5ß Iste
Rabbrnrn hükmü käIirlere hak oldu. Elbette
ates elrlidirler lF Alsr tasryanlar ve
Allahlarrnr bverek takdis ederler. Ona
ve inananlar igin 5'arhganma dilerler. Ve
mrz rahmetin ve bitgin herseyi kapiamrqtrr
edenleri ve senin,voluncian gidenleri ba§rsla. Ve
lart kavurucu azabdan kolu» derler s
onlan Adin cennetlerine hoy. Sen zaten
a.talar:lndan, e:qlelinden, soylasldar-r iyi isler
yenlere vaa,dda bulunrnu-stun. §üphesiz sen,
sln ve hikmeti büyük olan-cln * Ve onlarr
lerden koru. Kimi kötürüklerden korursan, o

ona rahmet etmissindir'. igte bu, büyük
turs Küfre sapanlara nicla edilir ki
karsr Allahrn duydugu nefret iman etmeye
edilip de küIre saptr§rnrz zamar.i. bugün
karsr duydu§unuz nefretten daha büyüktür ,F

larsa derler ki: Rabbimiz, sen bizi iki kere
iki kere dirilttin. Suclarrmrzr da.itiraf ettik.
dan grkrg igin bir yol yok mu? * Bunun
Allah birdir dendig=i z^mart, küfre
ve onlara ortak ]<osulmasrna in,
Arhk hüküm, pek yäce ve büyük olan

rF O Allah ki size delillerini gösteriyor ve sizin
göktert rrzk indiriyor. Bundan ancak Allaha
len kigi ibret alrr + Artrk käfirler istemese de,

hm dininde temiz kalble Orna.yönelür + Allah
receleli yükseltendir. Argrn sahi,bidir. Kryarnet
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nündeir sakmdrrmak igin kullanndatr dtlediffic
emriyle ruh ilka eder lß O ktyamet gtinü horqey
agr§a v,ululur, kimsenin n'igbir qeyi dilahtan g'iali
kaTmaz. O gün hükümlanhk kiminrlir'? Tek, ve
kahredici Allahrn + O gün herkes ne hal< sf,tiyse
onun karsrh[rnr bulur, o gün zulmedilmez. EBoette
AIlaIr iresabt tez olandrr # Ve onlarr yaklasmakta
olan o günrlen sakindrr. O gün yürekleri a§tzlarma
gelir. O gän käfrrler dinletebilecek ne bir dost ne
bir sefaatcr bulabilirler I O, gözleri hi5zanetle baka-
nr da bilir kalblerde gizli olan: da + Allah adaleble
hükmeder. Ondan gavrr kraSvurduklau seyier higbi,r
konuda hüktim verernezleL. Elbette Allah isiten ve
görend,ir: ;F Yet'yüzünü gezrp dolasmazlar mr ki,
onlardan önce gelip gecenlerin akrbeti ne olmus bir
görsünler. Onlar bunlaldan daha kuvvetli idiler ve
yeryüzündeki esexleri de daha büyüktür. Allah on-
larr günahtariyle heläk etti. Onlarr kimse Allaha
karsr korulramo;dr lF Bu da peygamberleri apaglk
delillerle geldiklerincte irtkär' ettnelerindendir. AI-
lah onlan mahvelmi.stir. S,-i»hesiz O,. kudretlidir,
azabr sidrietli olandu' -1: Mr-lhakkak ki biz Mtsa';rr,
äyetlerimizle ve actk bil clclille,.göndermisbik. s Fi-
rävun'a, Hänana t'e Kä.ru.na. Onlar «bu. cpk valan-
cr bil'bü-rrricü» dermisleldi';F Musa tarafrn.rzdan on-
lara gercekle 6eldi[i zaniai\ demislerdi ki: «Oldä-
rlin onu. Ve onunla belal;el inananlarrn kadrnlan-
nr brrakrlt o§ullalrnt öldr,ilirn.:. Käfirielin liilesi bir
saprl<itkLtt' tF Ve Fit'a.vun: Brlrlkin bc-ni dedi ,.,l,fusa-

yr ölciüre"yim de R,abbir:i ca;-:,rlsrn bakaLm Ben
onun dininizi de[i.stilecefiinclc.n veya yerylzünde
bir fesat qrkaraca[indan enc]i.;.: edi5rolum> s Ve
Musa: Beu dedi, elbette, sct'u gününe inanrnayan,
kibre cltismüq kisinin serrinden Rabbrma ve Rab-
brnrza srätnrftm {' Ve F'i ravunun soyundan inanan
ve inanclnl gizieyen bir liisi dedi ki: O'nu, <<Rab-
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yola iieün-riyol'um ;.c O ii-rar-rart ciedi ki: Ey ka
ben iriziple-t-' gutrtinün bir ör'n,.'§inin bastnrza
ee§intlen irorkuyorurrr 4& Nuh, fr.d ve Sen-rüd ka
]erine ve onlardan scniakilere oldu[u g.ibi
kullanna zulmti mll.i'ad eirnez ;f Ve ev ka o
can kaJ/gu-eu günLrnutt ba-srnlza gelece§iuden
kuyorum + O gün 5;tizgeri kaqacal<srnrz. Ve
cehentrc;me gideceksiiriz. \re AIIahrn azabrnd sl-
zi bir kurtaian bulunirrr'.;acak. Allahrn sar;tn'ci
dt,fru yol gösieren birlunmaz cF llluhakkak k-i, $aha
öncr: Yrr,suf da acrk olelilleile size geimisti. Fakaf ge-
tirdi§i sey hakkinda süpheden kurtulamamrslrnrz.

O öIünce dediniz ki: Ailah artrk bize ltigbir bflska
peyga::rber göndelriicz. iste A-llah haCc.lini asafr ve
si,ipheiere düsen kisii,i böyle saprkh§a diisirri]r +
Onlar.'kendilerine hicbir acrk delil gelmedi§i hal-

kaularura ula--sayrm cF Gökl.erin kaprlarrna u[aSa-
,yrm. Eu sa\red-e Mu-so.'r-]lu mabudnnu anlav4yr,m.
Ben sar:ryoruur ki o bil yalancldiL, bövlece
F'ilavui-ra kötü teseb.büsutrri parlak göst,er dlk

bir
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yüzden F,ilavun do§ru yoldan saptr ve onun te-

§ebbüsleri kendi heläkine sebep oldu s Ve inanan
ey kavmim, dedi bana uyun da size do§ru yolu gös-

tereyim I Ey kavmim, su d')nya hayabt bir meba-
clan ibaret. Muhakkak ki l<arar krltnacak yer ahi-
rettir 'ß Kim bir kötüllik islerse ancak cvna denk
bir ceza ile cezalandtnlrr. Erkck, kadrn inananlar-
dan iyi bir is i._sleyenier cenn,:te girerler ve orada
hesapsrz rrzklara. l<avusullztr' tl Ey kavmim, bana
ne oluyor ki sizi kurl,ulu.sa ca{rrryorum, oysa ki
siz beni cehenneme qa§rrrvc.r's'-tnuz 'F Siz beni AIla-
ha inanmamafl'a ve mal-riyetlerini bilmedi§im sey-

leri ona ortak kosrna{a cafrnyorsunuz. Ben ise sizi
aziz ve yarhga\rcr o'lana ca§rnyorum lF Gergekte
siz beni dünyada da öte cliinyada da higbir qeyi
ga§rramryacak olana davet ed-ivorsunuz. Muhakkak
ki, dönüp varacagrmrz yer Allah katrdrr ve elbette
haddini asanlar eehennemliktir + Size ne dedi§imi
yakrnda anhyacaksrnrz. Ben i.simi Allaha havale
eyledim. Elbette Alla.h kullarr.ot görendir rß Ve Al-
lah onlan hilelerinin köbülükierinden korurlu. Hal-
buki Firavun soyuna kötü bir azap gelip qattt lF

Onlara sabah, aksam. ates gösterilecek ve Firavun
soyuna krvamet gü-nü azabrn en qetinini tadrn deni-
lecek cß Onlar ateste birbirlerivle mücadeleye ba§-
ladrklan zaman, zavrflar kibir satanlara divecekler
ki: «Biz size uymustuk,. sizin adamlarrnrzdrk.. Ates-
ten nasibimizi bizden uzaklastrrabilir misiniz?>> jF

Illtrluk satanlarsa: §üphesiz diyecekler, hepimiz
atesin iqindeyiz. Nluhakkak ki, Allah kullan ara-
smda häkmünü verir s Ateste bulunanlar cehen-
nemin kaprcrlanna diyecekler. ki: Rablornrza yal-
vann da trir gün olsun azabrrnrzr hafifletsin s On-
lar da diyecekler ki: Size apacrk delillerle peygam-
berleriniz gelme§i mi? Onlar: Evet diyecekler.
Bekgi.ler öyle ise diyecekler siz yalvarrn» käfirlerin
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duast ancak boqa gider + Elbette biz

Onda.n gayri tapacak yoktur. Art* O'nun
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ha}is bir inangla O'na basvurun. §ükür, älcmlerin
Rabbr olan Allaha + De ki: Elbette ben, sizin AI-
lahtan gayrr taptrklartnrza kuliuk et'mekten rnen
edildim. Rabbrmdan bana agrk delilier gelince
älemlerin F,a,bbtna teslitn c'lmam emrediltli bana
+ O Aliah ki sizi topraktan. sonr-a bir katre meni-

den sonra bir pthttdan )/ärattr. Scnra sizi gocuk
slarak dünyaya grkardt sonla da olgunluk qagrna

erismeniz ve daha s,onra ihtiyarlarnanrz i.cin sizi
ya"satmada. Daha öncs ölciürülen cle var. Ilepinizi
muayyen bir vädeye kaciar düqünesiniz diye yasa-
trr {, O Allah ki diriltir .,,e öldürür ve 'oir isin olma-
srna hükmetti mi: <<OI» der. O, oluverir, '1ß' Allahrn
delilleri hakkrnda gekisenleri görmedin mi? Nere-
ye kaprhyorlar bunlaf Onlar öyle kisilerdir ki, ki-
tabr ve peygamberlerimizie gönderdi[irnizi yalan
saymr;lardu. Yakrnda anlaliacaklarcirr t& Boyunla-
nnda demir läleler ve zincirler takib olduäu hal-
de sürükle.ndikleri zaman I Kayuar su iginde. son-
ra eehenneme atrldrklan zaman (anlavaraklardrr>>"
iF Sorrra onlara denecek I.:i: Allaha sirk kcr.stu§unuz
seyler nerede? + Allahr btrakrp d.a? diyecekler ki:
Gäzlerimizden silindi onlar. z,aten biz- önce de tap-
ma§a läyrk birseye taprnamrstrl<. Iste Allah kä-
firleri böyle saptklt§a düsärür * Bu da yerytizü,rr-
de haksrz yere övünclü§ünüz ve kibre kaprlcL§rnrz-
dandrr + Girin cehennem kaprrlalp6^r, orada
ebedi olarak kalacaksrnrz. Ne kötüdür kibirlilerin
du.stüäü yer + Sen sabret. Elbette Allahrn vaadr
hakttr. Biz onlara vaad ettifiimiz sev]erin'bazrlau-
nl sana gästerece§iz. Ya da seni ölclürece[iz, Hepsi
bana dönecekler lF Ve muhakkak I..i senden önce
peygamberler gönderdik. Gnlardan sana anlattrk-
lartmtz da var anlatmarlrk.larrrnrz cla,. Vc hiebir
preygamber Allahm izni olmadrkqa hir mucize gös-
teremez. Ve Allahrn emli gelince hakla hüi<nledilir.
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Ve bos qeylere kaptlanlar hüsrana u$rarlar rF O

lah ki, sizin igin hayvanlan yaratmtgttr
binersiniz, kiminin etini yersiniz JF Onlann
faydalarl da var size kalblerinizdeki dileklere
igin, o hayvanlara ve gemilere binersiniz 'i
size detilterini gästeriyor. Allahrn
hangisini inkär edebilirsiniz? ,F Yeryüzünü
madrlar mr ki, kendilelinden önce gecenlerin
betleri ne olrnrrs görsürrler. Oysa ki o gecmigle.y sa-
yr bakrmmdan daha kalabahktrlar, ve dtim
yaptrkla.rt §€yler hakrmmdan da üstündüler
kazandrkLan qeylerin higbiri kendilerine fayda
medi a Onlara peygamberle/i, actk delillerle, I

ginde. kendi bilgilerine güvenip övündüler- Ve
ettikleri qey kendi baglarrna geldi * Ve azabr
rünce dediler ki: Allahtn birli§'ine inandrk ve
kostufumuz seylerden caydrk lF Ama

Qoii acryan ve rahmeti
tun varhkl,au
Allahm adr ile.

a Hä.-mim tF Esirgeyen ve acryan (Allah) dan
diritmiptir .f. Bir kitap hi äyetleri tamamiyle
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lanmr;t,rr. Bilen kavin-r iqin ArapQa Kur'an'dtr s
Müjdecidir ve sakrndrrrcrdrr. Ama go§u yüz gevir-

migtir. Onlar i.rilmezler. cF Ve derler ki: Bizi clavet
etti['ine ]<.arsr kalblerrizde perdeler var. Ve kulaJ<-

larrrrrrzda ag=rrirk val', ve seninle bizim arainlzda
rla bir perde var. Artrk sen i;ine bak. Biz de isimiz-
deyiz + De ki: Ben sizin gibi bir insantm, bana
vahy edilmede ki Allahtmtz muhakkak tek AJlahtu.

Ona yöneJin, yarhganma dileyin. Mügriklerin vay
hallerine $ Onlar öyleleridir ki zekät vermezler. Ve
ahireti irrkär ederler + inanrp iyi iglerde bulunan-
lara gelince, sonsuz mükäfat onlarrndu j$ De ki:

Siz misjniz o Allaht inkär eden ki, yer-
yüzünü il<i gunde yanatmrstrr ve siz mi
O'na es korsrnadasrmz. Alemlerin Rabbr O'-
dur qF Ve yeryüzünün üstünde sa§lam da§iar ya-
ratmrstrr oraslnl kutlu krlmrstrr ve nzk olarak tale-
bedilen seyleri dört eq,it gür:de meydana getirmis-
tir s Sonra, d-urnan hatrinde olan gö[e yrinelrristir

Ve sonra gö[e ve yere buyurnustur ki: Siz gonüllü
olarak mr yohsa zorlanarak mr geliyorsunuz? On-
lar cevap verdiler: Biz gönüItien bir itaat jqinde

geldik + Biz yedi gö§ü iki girnde yaratma§: takdir
ettik ve her gö§e bir emir vahy ettik. Ve dün;ra gö-

§ünü kandillerle susledik ve koruduk. Iste bu, aziz
olan ve her seyi bjlenin (Allahin) takdiridir + E:Eier

yüz gevirirlerse de ki: Sizi Ad ve Semud kavin-llei'i-
nin baqma gelen ceza ile korkutuyorum. (Iiastedi-
len Mekke'Jilerdir.) lF Hani onlara her ,-rilietten
peygamberlel gelmis, den:iqierdi ki: Yalntz Allaha
taprp. Onlar «lemislerdi ki: E§er Rabbimjz hjze el-
giler gönclermek irsteseydi melel<leri gönr.lerirdi.
Onun igin sizin elgiJi§ir:ize ir-ranmayrz r& Acl kav-
mine gelince, yeryüzür:de haksrz yere ulularrniaya
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Jl.ir1kttiar, ve. bizden daha kuvvetli kim var
ler'? GbrmediLer mi lri onlarr halk etmis olan
lah onlardan kuvvetlidir. Onlar bile bile
rtizi inhät' ectiyorl.ardr s Derken onlara haya
nnda zehl edici azabr tatslnXar diye bir qiddetli
srrga yoilacjrk. Ahirei az,aht ise daha da
rle onlar yarclLrn gör:nezler t Senaud kavmir:e
tio§ru yolu gösteldik, onlarsa körlü§ü do§ru
tercih ettiler o:alarr hakettikleri zelil edicr bir
zabla heläl< el,tim cF Ve inar:anlan kurtardrk;
Jar gekinenlerdi (krjtüIüklerdenl a Ve o gui:
rtllsu:oa,n-lau l,opJanrr ve Jrepsi cehenneme

+ Orayä r/a7.lnca cia ku.laklarl, g-ozleri, derileri, v
tri<lan ,seyJei f:akkrnda kenrii aleyhlerine
irl- ederler tr" Ve rierrLeline neden aleyhimize
irk ettin? clrrler onlar da derler ki: Her seyi söy

tr:.n Allah btzt de sbyiettt. Sizi ilk defa
O'dur. Ve clonüp O'na varacaksrnrz * Ve siz
larrniz:n gr.rz)el'inizin ve derilerinizin kendi
hi:oize tanLl-<l Lk ecl ece[ini ur::ni u3/ordunuz da
rlan bir sr;y gizJemiyolilunuz vE sanlyordunuz
AJ)ah ya.p1Lk.larrn:izrvi qo§unu [lr.linez lF

ha,kkinilal<i bu za,nnrntz, iste C) sizi heläketti ve
ra:oa düse:nler:den o-klunuz cF Artü dayanaloilir
§tn r/ ürt,larl celrennemdir. Ve suclarrnrn
.r.Ga$rnt diler{e-rse bu iiilekle:'i Jrabul olunmaz 's

J;l,ra öyle yoicjastar hazrrladtk kj, önlerindeki
hayatrnr ve art.larrndahl ahireti inkär etmeyi
ra süslu go-qterdtler. Ve ker:lcjllelltrden önee

den ve insa:rialcian geitp geqllxus ürnmetler
a.zap hlkrnur:ü trakettiler. Fllbette onlar
ugt'ayan)arrir: ä Ve käl'ir clanlar dediler ki
Kul"anl'.i tJlnje'r:oeyin ve okuiturkelt gürültü
ki sesiniz o:au bastLr-srlt ;s Ve biz rni.ltla,ka kä1ir
Ja,r'a ;iidcletlr k-i.ir azabl TaLLn'a*,§lz. Ve oi:1arr ya
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lan geylerin en kötü kargrlifryla cezalandrraca§rz
s iqte Aliah düsmenlartntn cezast bu atestir. O-
rada ebecii kalacakLardu'. !e bu, äyetlerimizi bile
brle inkär etmelerinin cezasrdrr + ve käfir olanlar
diyecekter ki: Rabbirniz cinlerden ve insanlardan
bizi kandrranlan bize göster de zelil bir hale gel-
meleri iqin onlalr a1/akiarrmrzrn altrna alalrrn
s Gerqek. Rabbrmrz Aliahtu.', dedikten sonra do§-
ru hareket edenlele mc'lekler indiririz de deriz ki:
Sakrri korkrnayrn, tasalanmayrn, size vadedilen
cennL,bin müSdesini alrn lF Biz. srze dünya haya-
trnda cta ahii'ette de dostuz. Canrnrz ne i.sterse bu-
rada brrlnr'-iLlnuz. Istedi§iniz her;ey sizin lF Bu yar-
hgeyan ve acryanrn ihsanrdrr + Allah'a ca§rrandan
iyi islerrie buluirandan. ve ben muhakkak müslü-
manlarcl.anrm diyenden daha güzel sözlü kim var-
dr? + Iyilikle, kötülük bir de§ildir. Kötülü§'ü en
güzel bir muameleyle kar-srla. Mümkündür ki, ara-
nrzda dü-snianlrk olan kisi senin en yakrn dostun
oluyersin * Bu häl ancak sabredenlere nasibolur.
Ve ancak btiyük vasrflara sahip oianlara nasibolur
lß Ve se-ytan seni vesveseye düsürür de bundan ge-
qirmeye kalkrsrrsa Allaha sr§rn. Elbette O herseyi
isitea ve bilo-ndir + Ve geceyle, gündüz ve günegle,
ay O'nun clelillerindendir'. Günese ve aya secde et-
rneyin. Eg;er yalnrz O'na kulluk ediyorsanrz, onlarr
yaraclana secde edin, s Eäer kibre saparlarsa bil-
sinler ki Rabbinin katinda bulunanlar gece, gün-
düz drrrmadan O'nr-r takdis etmedeler * O'nun
äyetlerindendir ki, toplak kurumusken onun üstü-
ne yagmur düqtirdtik mü, o harekete geqer ve bit-
kiler ver-ir. Toplagr dirilten elbette ölüyü de di-
riltir. O, herseye gticü vetendir )F Bizim delilleri-
mizi inbära kalkanlar bize gizli de§ildir. Atege atr-
lan mr hayrrhdrr yoksa kryamet güuü emin ola-
rak geren rni? Diledi§inizi yaprn. Elbette O, bütün
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yaptlklarmrzr görendir lF Kur'an kendiierine
dikten sonra da käIir olan]al bil.sinler ki bu,
bir kitaptrr ä Ne önceden, cndaki liükümleri
eden bir kitap getmiqtir ne de sonra gelecektir
hikmeti gok ve srikre en lävrk olan taraimdan
dirilmistir 'Y Zaten sana sör'lenen senden
peygamberlele so5,'lenendeü ibarettir. Elbette
bin yariigama\/a da acr bil' azap ve!'Itteve de kad
dir s E§er Kur'anr, yahai:ci bir dllde get

diyebileceklerdi ki: O äyctlei'ini acrkga anlatm
bü irranmayiz. Qrinkü bir i-.rap oldu§u halcie
cr bir ciille korrusuyor. I)e isi: O inananlara
yclu göstelir ve sifadrr. In:.ntlryanlarsa, k
a§rrdrr ve l-iur''an onlari l<iir etmedjler-.

onlar'a pek rr;.:,ak bir yelcien nida ediln:ektedir
Mulialikak ki biz" Musa'ya da kitap verdik. Ve o

San

tap l-rakkuida ihtiiäfa düstü!er. E§er Rabbin onla;
rrn azaplarrnr belii bir zanana kadar geciktirmb
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O'nun katrnda bana daha gäzel bir lütuf var. B.iz

käfir olanlara neler lraptrklarrnr haber veririz ve

gok giddetli azap tatttnrrz ,i Ve insana bir nimet
verdik mi, yüz grivirir bir serre ufiradr rnl uzun u'
zun yalvarrr E De ki: Siz Kttr'an'rn Altah tarafin-
dan geldi§ini gördi.inüz'de sonra kü-fre saptrntz}:,.a?
Gerqefle aykrn kalandan daha saprk kinr vardrr?
s Yakrnda äyetlerimizi dr*car16-a da ve nefislerinde
de gösterece§iz ki gerge§i agrkga görsün-ler. Rabbr-
run her,seye tanrk olmasr sana 5r6f,11-ez, nl Bak
sana, bir gün Rablarlnrn huzuruna qrkacakla.rrn-
dan qüphe etmedlrer. Bilesin ki Allalr trergeyi ihata
etmigtir.

42 ilo,a:i SÜRE

Qok acl5,an ve rahmeti hii-
'üun varhkllarr hapÄayart
Allalurn arü ile,

+ Hä.m-im,l Ayin-Sin-Kdf. 5F Ptziz olan ve hikme[i
gok olan Allah, sana ve senden öncekil.ere lxiyle valry
etmistir {r Göklerde ve yerd.e ne vat'sa O'nundur.
O yücedir ve büyüktür. l& Nerede ise gökler üst-
lerind-en yarrlacaklar, melekler, Rabiannr pükürle

AL-§LIRA (DananqrrLa)
SLJRESI

(Mr-t<ke'de innri»tir. 53 äyettir.i
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takdis e.tmedeler.. Ve yeryüzündekiierin
masrnl dilernedeier. Bilin ki. Allah yarhgayan
acryandrr s Ondah gayrl veliier edinenlerin
trklannr Allah gör.ür. Onlarln vekili sen
Iste sana böyle arapqa Kur'an'r vah.vetbik ki
hirlerin anasr olan (Mekkeyi) ve
sakrndrrman ve gelece§inde süphe olmryan
lanma glinünü häber vererek o günün
korkuta.srn O gün halkrn bir krsmt
bir ktsml kavurucu cehennemciedir cp Ve Allatr
teseydi onlan tek ;ümmet yauardl. Ama O
ne rahmetini ihsdn eder ve zalimlerin ne bir
ruyucusu v€ gene bir yardrmclsr ollir' + Yoksa
brrakrp. kendilerine baska veliler mi
Gercekten veli ola'n Allahtrr. O öl[ivü diriltir.
herqeye gücü yetqndir s Ve bir qeyde ihtiläfa
serseniz ona hü\üm verp-re Allaha aittir.
Rabbim Allah budur" Oha güvendim ve Ona
rim + Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendi
fislerinizden eglel yaratm$trr. Ve ha5r,;anlarr da.
gift yaratmrstrr, sizi böylece go§altmadadrr'.
benzeri voktur, O,;herseyi isiten ve gcrendir s
lerin ve yerin anghLarlal'r Q'nundur:
bol, diledi§ine krt,nzk verir. Elbetbe O hergeyi
lendir' + Dipe ait.hüki.rmlerden, Nnh'a, tavsiye

h§a düs,meyin. Oirlarr inanma§a ga§'rrdr§rn
mü;riklere a§rr geliyor, Allah dilediSini
seger ve kendisine döneni do§ru yola iletir ,F

kendilerine bilgi geidikten sonradrr ki
hrrs yüzünden ayrrlr§a düqtüier. Rabbtn belli
zilmana kadar onlara bir söz ,verrnis
haklannda hükürn verilirdi ve onlardan sonra
taba väris olanlar bu konuda süphe ve
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iyi bir is yaparsa onun güzelligini arttrnnz.
hakkak ki, Allah yarhgal/än ve sükürleri
edendir. q& Yoksa bnnu Aliaha isnad edip:
nu O mu uvclurdu?>, diyorlar. Getcek, Allah, di-
lerse senin gönlünü mühürlel ve bätrl
Ve gerge§i sözlerivle gerqekle.stirir
O kalblerde ola.nr bilendir. 'B O'du.r ki
tövbesini kabul eder'. Günahlarri-ir bafr.'"lar ve p-
trklaunrzr bilir. sr inanan ve ivi isler isli
dualarrnr ka'oul eder'. Ve lirtfunda.n onlann le-
rini arttrrrr. Käfirlele gelince. -qidcletli azap
lara.drr. lF AIlah kullannin Lrzl<rnr bollas
ver vtiziinde taskinh§a düsell..rdi. Ama, O ne
dar dilerse o kadar indirir. Elbette O kul
haberdar olan ve onlarr
dü"rt;-ikieri anda'ra*mnr

göi'endir. & O ki,
ya§drrrr. Ve ra

yapar. Herseyin ämiri ve slikre cok läyrk olan
r& Gtikleri ve yeri .yaratmasr ve her ikisinde ya-
ratrklar me5,'dana geiilip da§rtmasr onun
rindendir Onlari diledi§i zamanda toplama§a el.-

bette gücü yetendir' I Ba.stnlza gelen
kendinizin sehrep oldr,r§u bir se,v-dir'. Ama, Allah co-

§unu ira§rslar t' Ve siz onu J*€r yüzürrde

ki

dtisürenrezsiniz Size Allahtan gavrr ne veli,
yardrmcr vardrr tF Denizde yüce cia§lar gibi

ne
yu-

züp giden gemiler onun delitlerindendir *
se deuizin i.istündr-rüzgäu duurlulr-il da r1

yerde kalrrlar. Elbette bunda cok sabredell ve cok
sükreclcnlere deliller' ,tar. :t' Yahttt da hak
ceza dolayrsryla gemiL-ri firtrnalarla heläk

Qofiunu da ba§rslar. §F Deliileritniz hakktnda
sanlar bilsinler ki l<acr1r st§tnacaklart bir
yok" #' Ve size veril :n .se'yler, dünya hayattntn
talarrnclan ibaret. Ail'-rh inclindel<i mükäfat
daha havrrhdrr. Ve lnantp Rablanna gü
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igin dal:a da surekjidir ":' BLivük ve utandrrlcr gü-
nahlardan kagrrlalrlat'a, klzdtuldlklart zanlan affe-
denlere. * Etablarura itaat edip namaz krla,llla,ra ve
islerinde danrsanlal.a ve kenoileline verdi§imiz rI-
ztktan yok st tliara vevelrlerc. iF l{endilerine vat ptl mrs

bir hakaretin öcünü aianlara. + Ki bu äg 1apilan
fenah§m bir rnukabelesidir ve ancak o fenah§a
denk olnrahdrr. Ama, affedip . barrganlara Allah
katlfrcia rntikäfat vardrr'. Cünkti O haksrzhk edenle-
ri sevmez. ä" Kiln zühne karsl sa't;utrursa bövleleri-
ni suclu savmaäa sehep yoktur. * Äncak halka
zrilmedenleri ve hahsrz \7ere yel vüztinde tasktn-
hkta bulunanlarr suclu savmak caizdir Acr azap
onlaradrr. $ Ve sabreden ve affedene gelince. nru-
hakkak ki bu azim ist'iven islelclendir. cF Allalrrn
saptrrdr§r kirnseve art,rk bundan höyle veli hulun-
maz. Ve zalimleri görürsiin ki azabr gör'ünce oGe-

riye dönmeye bir yol r-armr?,' der'ler. I Ve onjarrt
görürsün ki atesin önüne getirildikleri zant'rant.

düstükleri asa§rllk-tan litrerler Ve cehennelrre göz

ucuyla bakarlar. inananlarsa: §tiphesiz, cierler hüs
rana düsenlel krvamet Srinü kendilerini ve vakln-
larinr ziyana sokanlarcltr. BiI ki; zalimler ioeheme-

hal sürekli bfu azap icincledir. +.Ve Allahtan sarrrt
ontrara yardrm edecei< hir dost yoktur ve .Atrlalttn

saptrrdr§rnr kimse do§t'u vola iletemez. ln Reo'ciine
imkän olmayan girn Eelip catluadan Rahbinizin
dävetine icabet edir:. C) giin rre sr['rnrlaca]'. hir rzer

var size, ne de. strr:i?il'inrzr inl.;är edebilirsiniz. +
E§er yüz cevirir"lerse: l.riz -qeni onlarr knrurna,üa
göndermedik ki, serrir: vazifen ancak tebliSdir El-
bette biz insana ke'lldill'rzden irir rahmet tattr,rt'lr
sal: sevinir', ialrat kencilrerinin ' sebel oldrräu hir
ntusibete up;l al'trarsa ilel'celstc,l-r ilrsan ccl' nankör-
diir. s Göklerin ve 'irer,in hiikirnirarnL§r Alla);int)rr.
Dileclifiini yäratrr, Oilecliiine 1<rz qocuk, tliledifine
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oglan cocuk verir. qF Yahutba cift ollrak hem
hem oflan eocu§u vel'ir. Di[edi§ini de klsrr
tr. O, h.erseyi bilen ve takdir edendir. +e Allah
sana -sbz söylemez anca.k vahy suretiyle t
perde ardrndan, yahuthr bir elci gönder'lr c1',

desiyle ona diledi§ini vahlr eder. Elbette O,
dir ve hikmeti genis olandrr. + Ve i$te biz
emriniizle ruhu vahy ettik. Sen ne kitabr
clin. ne imanr. Fakat onrLr kullarrrnrzdan
mizi cio§ru yola ileten bir nur olarak yara

Süphesiz sen de dofru yolu göstet'irsin. ln

de ve ye[de ne varsa hergeyin sahilor olan
yolunu gösterir" Bilin ki, her iqin sonu Allaha
rtr"

43 i.imaüi SÜRE

Qok aclyan ve rahmeti
tütr varhkXarr
Allatun adr ile"

s Hä - Mim. rF Su apaerk kitap. & Biz,
lava.srn-i.z diye Kur'anr Arapga indirdik + O,

indimiztLe (Vahyterin kayna§rndal kitaplarrn
nasich.r'. Ve eibetbe qok yücedir, ve hikmetle
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dur. s Haddi asmrs bir kavimsiniz diye size Kur'-
anr bildirmekten vaz mt gegelim? li Once gelen-
ler iginde de gok peygamberler gönderdik. + Ve
higbir peyga-mber: gelrnedi ki onunla alay etmesin
ler. a Onlardan daha kuvvetlilerini daha üstünleri-
ni biz heläl< ettik ve eskilere ait krssalar evvelce
sana anlatrldr. + Onlara gökleri ve yeri kim yarattr
diye solsan, elbette aziz olan ve herseyi bilen ya-
rattr diyecekler. rF O Allah ki, yer yüzünü 5izin iqin
bir besik olalak yarattr ve -vön bulasrnrz diye orada
sizin igin yollar me)rdana getirdi. + O Allah ki ih-
tiyag miktannca göikten ya§'mur indirir. Onunla
ölü sehri diriltiriz. trpkr onun gibi -qizi ae dir{ltip
kabirlerinizden r:rkalrrn. & O Allah ki bütün ya-
ratrklarr, er'l<ek ye disi olala]< yaratmrqtrr ve bin-
di§'iniz gemileli ve hayvanlarr yarabmrstrr. s On
lara binip otulun da, sonla stltlarrnda dofrularak
Rabbinizin r-iirnetini anrn. Ve deyin ki: Takdis ede-
tiz onu ki l;unlalr bizir.n emrimize vermistir. Yok-
-sa biz onu zaptedemezclik. lF .Ve biz, Rabbimize dö-
nece§iz. 4i Kulla.t'mdan bazrlarrnrn Onun bir par
cast olclu§una-hükmettiler. Elbette insan agrkga
nankördür. s Yoksa O, yarattrklarrnd,an krzlan
kendisjne evlät edjnivor rla, oEuilarr size mi br-
rakryor? -s Onlalcian biline, Rabiarrna malettikleri
bir krz cccullunun dop.uniu haber verilince yüzü
karatrl ve l<cd-erclen eziiir. ri Onlar süslenerek yeti-
sen ve tal'tlsnls-da ve düsmanhkta bir delil eretire-
miyen bir mahlüku Allaha mr nisbet edivorlar? s
Ve Rahmanrn kuilau olan nteleklerin krz oldu§u
na hüknr-ediiicr'lar'. Onlalr 5,ar:att,t§rirrrz vakit orada
rrrr idiler? Ta»rirhklalrnr yazacag'rz, Onlar sorguya
cekilecek. q: Ve derler ki: Rahr.,ran isteseydi onlara
(putlara; kulhlk etniezdjk. Bu noktada bir bilgi-
leri yoli. Onlar: ancak 1'alan sö_ylüyorlar. tF Yoksa,
onlara bu hitaptarr önce bir kita.p mr verdih hi ona
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sarlhyortar. 6 Hayx', qiiphesiz clediler: Biz dtr-
larrmrzr bir dine mensup buldul< ve onlann
den yürümekteyiz. $ Ve böylece senden önce
hie bir -sehre brr sakrndrrrcr göndermedik ki, o
rin ileri gelenleri: «Btz atala.nmrzr bir dine
buiduk ve bizde onlann gidisine uyduk»
Ier. s Peyga,mloer onlara dedi ki: Ben ata lz-
dan buldufLrnuz clincl.en da,]:a c1o§ru bir dinle
se mde vine rni atalannrzrn iind.qn gidec
clediler kr
yoruz. s V
akrbeti ne
basrna ve
tamamen uza{rm* demist!. {' Ben ancak Seni
yoktan var edene kul.luk ederim. O,bana dofim
yoltt gösterir. lF \re bu sözii d.o§ru Vola
diye onlara vasi5rpl olarak brraktt. s Belki de
onlarr ve atalarrnr, onlara. Gercek bir
gelinceye kada-r gecindiriyordum. s Ve onlara
qek gelince, «Bu btiyti» dediler. Ve biz ona
yoruz. rß Ve dedrler ki: Ne olur bu Kur'an ik SE

hirden birinin r:n ileri gelen adamrna rF

Rabbinin rahmetini onlar mr pay edecekler?
ya hayabrncla gecimlerini aralalrnda
biziz. Ye bir krsmr bir krsmrna hizmet etsin
ba.zrlauna bazrlari.nl üstün derecede varattrk.
binin rahmebi onlarrn biriktlrdiklei'inden daha ha-
ytrhdrr. re Bütün insanlann käfir olmalan gibil bir
saklnca olmasaydr Iiahmanl inkär edenlerin levle
rinin tavanlan ve üstüne trrmandrklan merdifen-
leri bile gümüsten yarat:rdrk. iF Ve evlerinin I ka-
prlannr ve yaslandrklart koltuklan gümti§ten
yapardrk, * Ve onlarr albrnlara ve ziynetlere]bo-
§ardrk. Bunlarrn hepsi dünya hayatrnrn metal[nn
d-an ibaret. Ahiret ise Rabbinln nezdinde
rindit ii Ve kim Rahmant anmaktan yüz
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se ona bir qeytan musallat cderjz. Ve seytan ona

arkadas olur. 'i Elhette geytanlar onlarr yoldan
grkanr, onlarsa do[ru yolu buldukläunr sanrrlar]
Nihayet bizinr huzurunnuza gelifice ke-ske der <<Se

ninle benim aramda do[u ile batt kadar bir me
saJe olsaydr. Ne kötü arkadasmr§ o.» .(§eytan) +

O zarnan zülmetmistiniz bugüni.ü pi"manhk size
fayda vermez. §üphesiz azaptra ortakstntz. I Sen'ini
sa§rra duyu4acaksrn, yahut, köre ve agrk saprkltk
iginde bulunana sen mi yol §östereceksin? +

Seni, katrmua al§ak bile, rnutlaka onlardan ög

aJ;rtz. cF Yahutta önlara haber verdi§imiz azabt
sana gösteririz, muhakkak'ki bizim cnlara gücümüz
yeter. + Sen, sarrl sana vahyedilgne. Muhakkak ki
sen do§ru yoldasrn. qF Elbette o,: sana da kavmine
de ö§üttür. .Ve yakrnda sorguyä gekileceksiniz. +

Ve senden önce peyganrber olarak gönderdiklerimi
ze sor. Rahn-ranclan ba4ka taprl'äcak iläh yarattrk
mr? 'F Musa'yr, delillerirnizle Firavuna ve kavmi-
nin ileri gelenlerine gönderdik. Musa: «Ben älem-
lerin Rabbinin elqisiyim» dedi. 's Onlara delille-
rimizle varrnca o deliilele güldülei'. + Onlara göster
di[imiz de]il.ler birbirinden büyüktü. Ve onlarr
tuttuklarr yoldan dönsünler diye azaplandrrdrk. lF

Onlar demiglerdi ki: Ey büyücü, sana söz verdipini
sandrärn Rabbine blzim igin yalvar da biz de do§ru
yolu bulahnr. iF Biz onlardan azabr kaldrrutca söz-

lerinden dönd.üler. rF Ve Eiravun kavmine nida e-
dip dedi ki: «Ey, kaviuirn, Mrsrrrn hükümranhfr
ve aya§rmrn altlndan akrp giden su rrmaklar be-
nrm de§il mr, görrnüyor musunuz?>> $ ve ben ne
dedi§ini bilmeyen gu arsaShk adamdan daha ha-
yrrh de§il miylm?. tr, Ne olurdu bari ona altrn bi-
lezikler takinrs olsaydr ya da onunla birlikte

,:,: i: l:l-r': l: l:;:;. i:i: i: l. i: lvl:I:i: i.: ij '.:r: '-., ''-, -:- LL- H kra FStslslsfskl: r
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a

yardrmcr rnelekler gelseydi. lF Eöylece, ka
aklrnr geldi de ona iLaat ettiler elbette onlar
guncu adarnlardr. te Bjzi gazaba getirdiler de
lardan ij',c aldrk ve hepsini sulara tro§duk. +
onlart, gegmiqten Lrir
drnct bir misal krldrk

ibret ve geleceklere
*' Meryemin o§lu misal

rak getirilince, kavmin hemen ba§nsmaya bas,ladr

Ve dediler ki: Bizirn mabutlanmrz mr hayrrh,
sa O mu? Onlar bu örne§i a,ncak gekismek
getirdiler. Zaten onlar düsmanhk edip duran
kavimdir. iF Oysa ki O, nimetler verdi§imiz ve
railo§ullanna örnek krldi§imtz bir kuldan

+ Dileseydik yer yüzüne melekler indirirdik
yerinize onlarr gegirirdik. + Onun, gökten
}ryametin yaktragtr§mr bildirir. Sakrn kryamet
krnda güpheye oü;meyin ve bana u1run, iste
yol budur. 'ß Ve seytan sizi do§ru yoldan
srn. trllbetüe o besbeUi bir düsmanrnrzdrr. s Ve
apagrk delillerle gelerek demisti ki: Ben sjze
hikmetle geldim. Ve ayrrh[a düstü§ünüz bazt
leri size anJai.aca,§lm. .Artrk dllahtan qekinin ve
na itaat edin. + §üphes

taprn. Do§ru yol budu ralarrnda hizibler
dügtü Acr günün azabtndan zalimlerin vay
nö, s Onlar kryamet saatrndan ba_ska bir qey
bekliyoriar ki kryamet onlar farkmdä bile
dan anstzrn kcpuverir. S O gün, dostlarrn bir
mr bir krsmrna dügman olur. Allahtan
müstesna. s Ey kullar, bu gün size korku yok
tasa yok. + Onlar, inananlar ve isläm
I Siz ve ersleriniz, sevirrg)e cennete girin. +
altrn tabaklar ve sürahiler sunulacak ve orada
larrn istedi§i ve gözün hoqlandt§r hersey
cak ve siz orada ebedisiniz. "s trsiediEiniz
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savesind-e su cennete varis oldunLrz. * Sizin igin
oracia qok meyv-eler var, onlardan yersiniz. tr ft
bette suclular, cehennern azaluncla ebecti kahrlar. #

Onlarln azapian hafifletitmez ve orada me'yus ka-
lrrlar. s Biz onlara züImet:nedik, arna onlar kendi
nefislerine zirlmettiler. 'F Ve ey malik diye ba§tra-
caklar, Rabbrna yalvar da bizi öldürsün malik de

süphesiz: Ebedi olaral^i g.r:aptäsrnrz», diyecek onlara.

,ß Size gerge$i gönderJik ama, qo§unuz, gerge§i

istemiyorsunuz. s Onlar käfirlikte tsrar ettiler.
Biz d-e (Cezadai tsrar edeceSiz. x Yoksa onlarrn
srrlarrnr ve gizli konusmalannr, isitmedik mi sanr-
yorlar. Hayrr .bizim elqilerimiz orflann ne dedik
lerini vä ne yaptrklar-.lnr yazarlar. a De ki: Rahma-
nrn gocu§u olsaydr ona kulluk edenlerin ilki ben
olurdum. s Griklerin ve yerin Rabbini takdis ede-

rim. Arqrn sahibi onlann isnad etti§i vas-flardan
mi.i'nezehtir. # Brrak onlan da, haber verilen güne
I€dar oyalamp e§lensinler. + O Allah ki, gökte ve

Srerde taprlacak Odur. Ve O hikmeti ve bilgisi gok

olandrr. * Yücedir O, göklerin ve yerin ve onlann
arasmdakilerin hükümranh§: Onundur. Kr',amet
saatini bilen Odur. Dönüp Ona varacaksrruz. s

Ondan gayrrsrna tapanlar sefaata kavusamazlar.

ftrge§e tanrkhk edenler müstesna. Ve onlar bilir-
[ef. E Onlara sizi kim yarabtr diye sorsan elbette

,«'Allah» derler. Oyleyse nigin ondan yiaz qovirirsi-
lttä ?E O (Muhamured) der ki: Rabbim, onlar i-
nanmayan bir kavim. + Artrk oniardan yüz gevir.
Ve de ki, seläm, yakrnda anlayacaksrmz (Küfrtinü
Zü ve deliliä'inizi.)
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Cok acryan ve rahmeti
tün varhhlan
Allahrn adr ile.

+ IIä - Mim. iP Ve O apaerk
+ §üphe yok ki, biz onu, kutlu gecede

Elbette biz sakrndrrrclyrz. tF Her is o gece h
le hallediiir. + O ig ki, indirr,izde hükmolunur,
hesiz biz göndermisizdir. + Rabbrndan rahmet
rak gönderilir. Elbette O, hergeyi duyan ve

dir. + O, göklerin, yerin ve ikisinin ara"srndaki
varh§rn Rabi:idir. E§et' iyice inantrsamz. s
gayri iläh yoktur. O diriltir ve öldürür. Sizjn
binizdir ve gelip geqmis atalanntzln Rabbidir.

Onlar gergi ;üphelerle oyalamp duruyorlar.
Artrk gök yüzünde besbelli bir dumamn
grinü bekte. qF O duman bütün insanlarr sarar,
azap budur. lF Rabbimiz, bizden azabr
Eiz inananlavlz. & Her qeyi agülayan bir
ber geidikten sorrra size kim ö§üt verecek? rs

oniar yüz gevirdiier ve dedtler ki: Eu bir

t
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deli. + Biz azabt ltir-tz. hatitletecefiz. Ama., siz 5rine
döneceksiniz. + C güir onlar:t, cotr< ;iddebli bir 'se-
kilde yakalartz. Ve elbebte öc allrt:r. qF Onlardan
önce, Fir.-avunun ka'znini Ce iyi lrr,r1rlu bir l]eJr-
gaml.;er yollayarali denem.i;stik. 's Pey4am.ber de-

misti ki Allahru k'.lll:rlrnr -h:,ua te:ilim eciin. Ei-
bette lren sizin icin glivenili,,' hir eicil'im" 1e Ve AI-
laha katgr, ululanmavrn. Sü6rhesrz ben si.ze ae.rk

bir delil getirdim. 'F Ve beni taslayrp ötdür:meniz
den Rebbim ve Ftabbiniz r)lan Allzh,a. srfrnti:rm. s
Bana inanlntyorsanrz brrakrn beni. + O, Rabbine
dua etti ve bunlar dedi säpl"resiz sucrlu bir karrimdir.
,F Sen arbrk kulianmtr: yola crk. El.bebte sizin ar-
drnrzdan geleceklerdir. 's Det'tizi kend"i haline brral-r"

§üphesiz onlar sulara bo§ulacak ordr-rolur. 'lA Nice hah
geler, prnarlar terk ettiler. 1ß Ve nice terlalar ve
nice i.vi mevkiler. qF r/e bol ;*11 62,rydaiand.rklan nice
nimetter;r Bciylece ,onlarl baska bir kar/me miras
brrakr,rk. * O zaman onlarrn hatirae ne gök a[[adr,
ne ver. Ve kendilerine rnühlet veritrnerli. i& fsrait-
o§ultannr zelil edici bir azaotan kurtardrk. a
Firavundan kut'tardrk. Süphesiz O ulul.a,nan ye

haddi asanlardandr. + Biz, isr:iLo{ultarrnr bil-erek
äiemlei'clen üsttin clereceye seetit<. tF Ve on-l-ara aerk
liir denemevi ihtiva eclen Celillen verr-lll< + Gerqek,
gunlara derler ki: iß Bize ancak loir kere öttim va,r. Ve
tekrar diriltiltneviz. +. EEeq do§r'u 5ljrTkiyorsa,nl-2,
getirin babalannuzr hize, a Bunlar mr hayrrirdLr,
yÖkse- Tubba karznti ve ond:-rn irn,:ei<rl-er rcjj B1.z

onlau helä.k ettik .Siinhesiz or-llarr suclrrydrrlar-,
ci Ve fiiz gökleri ve veri ikisil-rin- ,r;1.1;111rj;-r.t<ile,ri eii-
lence ola.rak varatn]acirk *? fi,i'z r-rrri;,r.(t anral.c pler:-

qek olarak yarattrl< Ama, coF;u hillrne'2. ;Ffiyi-t;tt1
günü, h-ellsinrn belli trll' günr-lci.ü"r tr: e glin dosi,rn
dostr, favcl.asr ohlrez Y:r,ltrLr. da, 3örrD.rzl.e,:. 

.'r' Alta.h
kime at:irsa o m[istesr:r.a.. Ell:et Alta,lt s,ziz olan r,:.
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acrnlasl gnk olandrr. jF zakkum a§acr, a
kärlarm yeme§idir. rF Erimis kursun gibi
lannda kaynayacaktrr. s Kaynar su gibi. rß y
layrn onu, cehennemin tä igine stirükteyin. +
r-a da siddetli bir azao ol.arak tepesind-en
kaynat su dökün. +r Tad, hani sen üstrindün ve
rem .sahi[:i idin? ,ß Iste süphe
budur. fF Elhette, eekinenler

etti§'iniz

# Cennetlerde ve .prnar basiannda ,$ fpek ve
giyerek karsr karsrya otururlar. .rVe böy1ece
lan, tturi gözlülerle evlendiririz. s Orada
iqinde her gesit meyveleri yerler. & Orada ilk
den gayrl öltim tatrnazlar. Ve onlan Allah
nem azabrndan korur. rF Rabbinin bir iütfu
rak iste büyük ongunluk budur. s Kur'an-r
srnlar d-iye, senin dillnde in-direret< kolay
s Altrk bekle. Onlar da beklemcdeler..
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irrananlar igin sizin yaradrhsrnrzrJa ve diinliaya
yayrirurs olan yaratrklarrn yaradrhgtnda deliller
var 'l Ve geceyie gündüzün bit-birini takip et-
mesi ve Allahn gökten rrzrk olarak yafmur inctirip
onunla yer vüzünü ölümünden sont'a diriltmesi ve
rüzgärr diledi§i gibi estirmesi, diigünenler igin de-

lillerdir. + iste bunlar Alahrn delilleridir ki sana
dluyoruz. Allahrn .sözünden ve delillerinden gayrr
hangi söze inanrltr'? s Bütün 5,alancrlara ve suq-
lulara yazrklar olsun. + Allahrn äyetlerini oku-
yunca dinler de yine hic duyrnams gibi ululanrna
da ayak direr. Artrk ona acl bir azap haber ver
+ Ve äyetlerimizden birsey ö§rendi[inde onu ala-
ya airr. Zelil edici azap o kisiler iqindir. * Arkalann
da cehennem va!'. Kazandrklarr geyler ve Allahr
brrakrp benimsedikleri mäbutlar azaplarrnr gidere-
mez. Büyük azap onlaradrr. s Bu kitap, clofru
ytrlu gösterir. Rablarrnrn äyetlerini inkär edenlere
gelince, en acr azap onlaradrr. l& O Allah ki, clenizi
size rämetti, üstünde emriyle gemiler vüzer. Sük-
redesiniz dive ,size lütfunu ihsan etti. rit ve gökler
de ve yerde ne varsa hepsini size rämetmistir. Bun-
da düsünen kavim iqin deliller var'. tF iman eden-
lere de ki: Hak ettikleri cezanln verllmesi igin AI-
lahrn günlerinin gelip gatacaörnr ummayanlarrn
sur:Iartnt ba§rElasrrtlar. * Kim i1,i bir is lr,lerse ken
disinedir. Kim köttilük ederse yine keirdisinedjr.
Sonra hepiniz clönüp Rabbinize varacaksr:lrz. cF is
railofullartna kitap häküm ve peygalnber]ik ver-
dik. \ze onlara temiz nzrklar ihsan ettili' Ve on-
lan älemlere üstün krldrk. * Ve onlara i,qler hak-
krnda deliller verdik. O konucla kendilerine bilgi
geidikten sonra da su'f aralannriaki husumet yü-
zirnden ayrrhfa düstüler. Elbette Rabbrn ]oy:ainet
giinii iiyrrklil<ian noktalarcla ar"alarrncla hükiirri
verecekti.r. li Scnra, seriat i.slei'i igiil seni scqtilr.
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Sen C)na uy. Bilgisizlerin havala,r'rna uyma
Elbeite onlar, hiq bir qeyde seni Allahtan
lclaraazlar ve elbette zalimlerin bazrsr ba
dostudur. Allah ise cekinenlerin

yolu gösterebilir'? EIälä. mr ibret ahnazsrnr-z?
Ve dediler ki: Hayat aneak diinya hayatdrr
lüz ve diriliriz. Ve bizi zama-ndan gavri bir sey
düremez. Onlann bu hususta bilsileri yoktur,
dece zanna kaprhirr-slardrr. 'ts Ve onlara agrk ä
miz ok'rlnunca detilleri :Dc§ru söylüyorsanrz

_ rtrr.tzl. hize gebirin" demekten ibarettir. §F De
Sizi Allah diriltir sonra öIdiirür, sonla ge
qüphe olmr\ran kryamet günü sizi toplar Arrna i
larln gofu bilmez. + Göklerin ve ye rin efem
Alla.htndrr. I{ryamet günü batrla inanantar h
rana, ufl'rayacaklardrr. s Ve görürsün ki, her
met, diz cökmüs kendi kitabrna ca§rnlmada.
faptt1r53,n17 o gün Onun karsth§tnt bulursunuz.
Bu kitabrmrz, size gerceäi sö"/ler. Muhakkak
yaptrklarrnrzt yazmrsrzdrc. * inanan ve iyi
bulunanlarr, Rablarr rahmetine ahr. Büyük
gunluk budur. i& Ama käfir olanlara gelince,
äyetlerim okunmu5ror muvdu? Ama siz ul
ntz ve suQiu 'bir kavim oidunuz I Ve size

e
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vaadi ger('ektir. Ve kryametin kopaca§mda suphc
yoktur dendi mi, der"diniz ki: Kryamet neelir bilmi-
yarr)z" Ancak bir zanda buiunuyoruz" tryice anla-
mrs cle§i3iz ki.» $ Ve onla.ra yaptrklan lsierin kölü-
iükieri hrldirilir ve alay ettikleri qey baryIarrna ge-
lir. + Ve onlara denir ki, siz rasrl bugüne ulaqa-
ca§rnrzr unu-ttuysanlz lougtin de hiz sizi unuttuk.
Barrna[lnlz ateqtir. Yardrrncrnrz da yoktur. qF Bu
da A]lahrn äyetler:ini alaya almanlzdan ve dünya
hayatlnrn sizi alciatrriasrndan ge)di bagrnrza. .Artrk
cehennemden crkarrlmaz onlar. Ve onlara hitab
edilmez. iF Sükür, p,öklerin ve yerin Rabbrna. ä-
Iemier:in Ratbrna. sF (;öklerde ve ;/erde bäyükfük
Onundur. Ye aziz ve hikmeti gok o)an Odur.
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Qok aeryan ve rahryrcti
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s Hä 
- 

Vrf*1+ Eu kitap aziz v{ hikmeti gok
olan A]lah taraf:ndan indirilmis[ir. s Eiz gökleri
ve yeri ve ikisinin araslnda olanlarl ancalr" ger
gek ola.rak ve mutayyen hir zaly1art iEin yarathk.
Iträfir olanlarsa kendilerine yaprlan uyarmarlan yüz
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sam, AUah tn azaltlndan hicbir sovi henden gidef
lemezsiniz. O, I{ur'an hakkinda dediklerinizi dah{
iyi bilir. Benimle sizin avantzda tanrk olarak $
yeter. Baprs)amasl ve acrmasl cok olan O'clur t -
De ki: itX peygamber ben de§ilim. Ve bana ne y4-
prlacap,rnt hjlmem. Size ne rzapila,caprnr da bi)rnen].
Ben aneak b'ana rzahyedilenp

bir harpr olsavdl oni-a,r trizl €;ecr--mezlerdj. Ve
an1aclo[rir\,o].tlhl:l.an^,a\l1i]Car1iyecekier)li<
eski bir r7a1an.>> "T Bundan önce de lÄusa'lrrn.
lehbelrli. Ve rahmetti. Bu kii,ap onu rioflrular.. Ar
tliliyledir" Zr"iimedenleri kol'kut,ma1,; ve ivilere m
de rzerrrrek icindir. ir' Onlar ki, Habbin:iz Allah
clecliler ve do§ru ;zohz trrttl,r)ay. artik onlala
ve kecler yoktur. * Orrlarrirr. cennct ehlj" 11",1'rtrlil
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nen sjzü hak ebmislerCir. Onlar elb:tte hü-srana
u§ravanlardrr. I Ve herkesin yantrg.=r ise göre cle-

receleri var. Ve yaptrklannrn karsllt$rnr f Atlah)
elbette r"a.r-n olarak öder, z[rlme u§r:arnaz.]ar. {. O gain
käfir ola.nlar, atese aLrirrlar. r/c- kendilerine ,<Diin-

ya hayatlnCa büttin temiz seyleri.nizi kavhebtiniz»
denir. Orar-la bunlarla geginip durrnu-stunuz. Bu
günse dünya-dil hatr<srz ycre kibre saptrürnrz ve
bozgr;rncrr,luk etti§iiriz icin zelil edici azapla cüa-
lanrr.qrnrz. s Ve Adrn karde;ini an ki kavrnini Ahkäf
(Kum yrfrnr) korkutrnustu. Ondan önce ve sonra
gelip geqmis-sakrndlricrl,ir 111: <<Yalnrz Alkeha kul-
Iuk edin» diye korl<ut,muslar,fr. O da (Adrn karde-si)
öyle demig «Ve süphe yok ki ben o büyül< günün
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azahrna u{rayaca§rnudan korkuy-drurn» rienriqtif
s Onlar den:islerdi ki: Sen bizi. taptrkiarrnrrzdari
caydrrnaga mr geldin? Do['r'u söylü5,orsair
tiaber verdi§ini basnryttza getir baJ<altm.»' *
ki: Azabur vakti hakkrndaki bilgi Aliaha
sustur. Ve ben ne ile gönderilnrissem, size
bildiriyorum- Ama görü5,crum ki siz eahjl bir ka
vrmsü1lz + Vaktäki o bulutun vadilerine do§.ru
mekte okiu['unu gördüler: Bu dediler bize
getiren bulut. Haylr, o tez geltnesini istedifiniz sey
Äcr bir azap ihtiva eden rüzgär',>. li Bir azap
Ha.bbinin eruri ile hersevi heläkeder. Nitekim
si de heläk olup gitti. Öyle bil girne erdiler
evlerinden baska hiqhir sev oi'tada kalmacL. Iste
suglu kavmi i:öyle cezalanclrlrnz. I Biz onlara,
vermedi§irniz kuvveti veltnistik. Kulak, göz ve

nül vermistik. Läkin Allahm delillerini bile
inkär ettikleri zaman üstlerine gelen azabr ne
Iaklart, ne gözleri, ne gönülleri gidelebilmi,cti.
ettikleri baglarrna gelmisti. lF Ve muhakkak
qevrenizdeki sehirleri de mahvettik.

-yoldan dönsünler diye deiilleri iyice
Tutt

yM. I .Allaht brrakrp ta mabut olarak hen
dikleri ve Allaha yaklaqmak icin taprndtklan
lar onlara ne diye yardrm etmedi? Hayrr, O
gözlerinden silinip gittiler. Bu, onlann
bir geydi. s Hani cinlerin bir böIü§ünü Kur'an
lesinler diye senin yaruna yollatutsttk, oray?
varrnca birbirlerine, susun, demiglerdi. Okunus bil

mimiz, Allaht ga§rrana uyun. Ona inanrn da
lannzr ba§'rylastn. Ve acr a?,aptan sizi korusun.
Ve Allah gapuana kim icabet etmezse o, yer
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zünde Alla,hr acze dügüremez. Onclan- baslxa yar-
drmcrlan da voktu"r" Onl.ar, agrk bir saprkilß iqin-
dedirler" $ Görmezter mi ki, Altah gökleri ve yeri
yaraLmrEtrr. O yaradrsLn hiq yr:rulmryanin gtlcü el
bet öltiyü de diriltmeye yeler. O, herse5re grig'j
yetendir. + O gün kLifre dü;enier, ateqe sürülür.
<<Bu, gerqek de§it mi» diSre'sorulur: «Evet» derler.
Allah hLryurur ki: <<I{üfre saptlfmlz igin Lodtn aza
br.» s Peygamber^Lerden azirn sahibi olanLar, :na-
srl sa.hret'cilerse send-e sabret. On1ar hesahrna ace
le etme. Onlara h-aber verilen azabt, gördü,kleri gün,
sanrrlar ki dünyada sad"ece bir günün bir anr- kadar:
yasamr,slar. Bu, bir bildiridir. Bo,z,guneula,rdan gay
rtsr helä.k edilir mi?
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liil.lci'i ba§rsJanrr ve ha,lle ri ittizeltilir. 'r grr da siiil-

ve ytrpl,rklau grka Ai-
lahrn incilrdj hosla r ih
yapL:Vlat nr Ellm ndp
rlolarrp l<endilerinclen oncekilerin 

"r-l .

ler rtrie Allah onJprr heläk edive ]erp
rie'böyle day:(a,nrlaeakttv. + Bu bii kaF

r. m eden olmaz. + nanbrndaln
ir olar: kisi, kötü iEi sü.tiü gi{-
ve lanna uyan ki;silere benz$r
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rni? + Alialrtan korkanlara vaael edilen cennetin
örne-E'i suciur: Orada- bozulmarnrg sular tasryan
rrnraklar, lezzeti bozuirnaz säi lrmakian ve igen-
lere 'rad veren, .sa1'ail il'n-aklan. saf bal akttan tr-
maktra,r var. Büäün metr'r,eler onlann. Rablarunm ba

§lslanlasl onXant'l- tsunlara näil olan kisi aLeste e-

bedt ola.n üstline ka-;,-nar sular doküle-n ve bar-
sakla.rr pargalanan i.^isiier.r benzer mi? s Onnardan
seni clinliyenler de var', arua yanrntlan aynhnca
kend-iltrine bilgi verilenlele: Demiir o ne söyl:ilior
du> clerler. Oninr öv]c kir;iierdit'ki Allah gönüI-
lerini mühLiulerni'ctir ve kencli havalarrna uymak
tadrrl:,ir'. tF Doäru yolu l:ulanlara- g,elince: Onlarrn
do§rultiiunu artt.rrmaktadrr ve onlara cekinnte ka-
biliyeti vermet<tedir. .r- Onlar anslzrn krvametin
baqlaruna kopmasrnCan baska bir iiev mi beklivor
lar ger*ek, kryanietin al.lmet1eri gelili. Onlara gelip
gatrnca ibret alrrralarr bil seye yal'a.maz. cF Bilki, el
bethe Alla.hban gavn iläh yoktur. Kencli slrglrn ve

inanan kadrn ve erl<ekle:'in suelart icin begr.tlan-
ma dile. Allah dönüp dola,;tr§rnrz yeri de, varaca§l
ruz yeri de trilir. ta inanenlar derler ki: Bir sl-'rre

indirilse-rldi" Kesin hükümlü bir süre indirilince
ve onda harbden bahsedilince gönüllerinde ha.sta-
hk olanlarr görlirsün ki, ölüm korkusuyla baygrn
hale gelirier. ArLik ö-tüm onlara ciaira elverish.dir.
;s tLaat etmek ve do§iu söz'söylemek läzr.rndl. ise
srkr sarlhnca da Allahrn gergek olaral< sövledigrni
kabul etselerdi bunun kendiier:.ne dat..a havlrll
olacaSmr aniarlaldr. tr Artlk is b'asrna geii.r de,
düir.r,.ada bozgunculuk eder ve akra-ba.nlsr kestil:ir
misinrz? -? Onlar ö1zle ki,silerdir ki, Alla-hrn läne-

. tine ugra.mrsialdrr, Aliah onlarrn kulaklanrr-rr sa$rr,
gözleriui kör etmektedir. iF Neden Kur'anr ivice
düsünrnezler, yoksa gönälleri kilitli mi? s Do§ru
yol kendilerine agrkga nralüm olduktan sonra ge-



risin geriye eski drnlerrne donentere gehrrce,
tan anielleliin onlara süs[i gösterrnel<te ve onlap
emeller'le dolciurmaktadrr. .r. Eu böyleclir. Qünlfi
oi,tlar. Allahrn indirdi§i se5ri-sn ikt'ah c,Jer:I":le: «lii]z
bazr islerde size ita.at edece§iz» demrslclri;r. Oysä
kl, AIlah cllarrn stllalurr bihnel<tedir. + Läeleklgr
yüzJerine, srltlar'rna vula.r'a1< canlannr alrrLen haf-
leri nice c'lacaktrr'? qF Bu, böt'ledir Cirnki r,r:Ial Äf-
lahrlr gaze.brru ugral-an .scviere ui'muslai'clil' Ve
Alla.hrrr r"rzasrndan yiiz cevirrnislerdir. Bu .vtlzrleh
Allah 3'aptrklalrnr mahvetmi-qtir'. tF Yokser 3ordf
lerinde hastahk clanlar, Atlah onlann kir-rlerirli
meyclana gikarmryacak mr sanryorlar? + »rleseycXrtr<

onlarr sana gösterii'ciik de ;vüzlerinclen tanrr:Orrf.
Onlalr sen elbette sözlerinden anlarsrn. tre Allalr

]rolu aQ'lkea anladrktan sonla rimi{e
kary gelenler', Allaha bir zalar v Allalr
onlarrn yaptlklarrnr yakrncla mah {i
Ey inanäilar, Allaha itaab edi
itaat ediu. Yaptrklaltnrzrn bo-sa

verneyin. + Küfre sapanlar ve

memekt hayatt, bir
lencedir kinirseniz
(Allah) Ve sizden
mektedi ini istese ve

ritrige dü,selcliniz tie, hasetleihaiz nter;dana grkar{t"
lF Sizler böylesiniz. Allah yoltrnda nialrnrzr harcf-
ma§a ga§lrt I rvorsunu z cla i.:rnizden sirrr l' ii l-: edetrl$r
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I

Qrkr5r6v- Cimrili.x eden, ancak kendisi.ne zarar verir.
Allatr rn ü"s baf nirJir.' Siz 5ro ksulsunuz. ita a Lta,n y Liz qe

virirr;i'rrrz sizin yertnize baska bir kavim getirir.
Sorarc sr.ri-är,, sizin gibi oimas,
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AIL-)FATFI (Fetfih, äsrsr zafu-r)

SUREST
Mcdinede inmist(r I) ävettlr,

oor}CQi J r

Qok aclyan ve rahmeti bü-
tum varkldarr kapl,ayan
Alßalrrn adr ile.

,,e MuhaklEak ki, biz sana kesin bir zafer (Fe-
tih) ihsan eLmisizdir- rF Allahrn, senin önceki ve
sonraki suql4rrnr ba§rsiadrgrna ve sana olan nimeti
ni tamarnladrfiura ve senl dofru yola ilettiiine bir
iqaret olarak. isVe sar.a bir aziz yardrm inayet et-
mek icin. rr O Allah t<i, i.nanglarrna inang katmak
iqin, itrana.nlann kalbieritre huzur ve süktrn indir-
migtir'. Ciot<lerin ve irerin ordulart Allahrndrr. Ve
AIIah herseyi bilen ve hit<nleti qok olandtr. {F Ina-
nan er[<e[< ve kadlnl.an ebedt olaral< kalacaklan
cenneiterc koysun ve kib,llLikLerini ba[r,slasrn diye.
Bu,, Allatr urciind-e lcüytik ongunlukLur" s Ve Allah
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erl(ek ve kadrn bo,zguneutarr ve es kogan kadrn ve
erkekleri azaplandrrsrn diye. O, kahr olasrla['rn
kötülükleri dönüp baslauna gelsin. Allah orilfra
gazap etmistir ve onlart länetlemistir ve onllar
iqin cehennem hazrrlamr.strr. Ne kötü yerdir orlsr.

'& Göklerin ve yerin ordulan Allalerndrr ve Allah
azi'z olan ve hikmeti qok olandtp. + §üph esrz lWrz
seni tanrk, müjdeci ve sakrndrncr olarak gönder$ik.

'& AUaha ve peyg.apberine inanstnlar, Aliahrn dm-

den üstündür) artrk kim dönerse zararr kendi
sinedir. Ve Allaha karqr ahdrnda durana,
büyük bir mükäfat verilecektir. JF

geri kalmrs olanlar (Aslam, Cüheyna,
Gifar kabileleri ki peygamberimiz tarafindan
retin altmcr yrh iludeybiye harbine istiräke vet
edilmislerdi de fakirliklerini ileri sürerek
tiräk etmemislerdi) sana diyecekler ki: Bizi
lanmrz ve qoluk qocu§umuz oyaladr. Sen
iqin ba§rglanma dile. Onlar kalblerinde
dillerivle sövlerler. De ki
t?rmef. isterse veyahut

Allah size bir zarar
bir fayda vbrmek

ona kim mäni olabilir? Allah yaptrklarrnwdan ha

mutlaka käfirler igin kavurucu bir ates
qrzdrr. ,ß Göklerin ve yerin e§ernenli§i
Diledi§ini yarhgar, dilediäint az,aplandrr.
Allah yarhgamasr ve acurur$ gok olandrr. s

Ve
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kalanlar( Harbden) siz ganirnetleri a)ma§a gider
ken biz de size uyaltm clerler. Onlar Allah selä.r.nrnt

de§i;tirmek isterler. De ki: Siz aslä bize uyannaz-
slnrz. Allah da önce bö.,rle buyurdu. Diyecekler ki:
Hayrr siz biz\ krskanryorsunuz. I{ayrr, onlal anla-
yrslan krt bir topluluktur'. 's Eedevilerden geride
kalanlara (harbden) de ki: Yakrncla siddetli sa-
vasan ve kuvvetli bir toplulukla harbe qa§utlacak-
srnrz, onlarla sonuna kadar vur-usacaksrnrz. Me§er
ki onlar Müshiman ola. Artrk itaat ederseniz, Al
lah size grizel bil mükäfat vetir ama evvelce dlin-
dü§ünüz gibi yine dönelseniz sizi acr bir azapla a-
zaplandrlrr'. + Kör. topal, haq[a olanlara {Evce ka
lrrlarsa) vebaL "r'oktur. Kim Aliaha vc jleygamberine
itaat ederse onu altlarrndan lrma.klar akan cen-
netlere koyar. kim yüz gevrrilse onu acr bir azapla
azaplandrrtr. + Muhakkak ki Aliah, a[aon altrn-
da sana vefa yemini ettikleri zarua]r inanar--rlardan
razl olmustur. Allah kalblerindekini bildi ve r!nl^-
ra huzur ve sükün indirdi ve onlart yakrn hir fe-
tihle (Zaferle) n:tikäfatlandrrdr. rß Ve elde ettiklerr
bir cok ganimetler ihsair etmist,ir. Allah aziz ve
hikmeti cok olandrr. * Ve Allaha size bircok gani-
metler ekle edece§inizi vaadetmistir ve bunu cabuk
lagtirmrstrr. Ve inananlara bir delil olsun ve siz
dopru yola gir-esiniz diye insanlarrn elini sizddn
uzaklagttrmtstrr. :i Henüz elde cdemecli;iniq l:ns
ka ganimetler de vaadetmistir. Allah bilgisivle
onlan ku*<atmrstrr. Ve Alla.h giicü herseve rTet,en

dir. + Käfirler, size karsr harbe g'irerlerse nrutlaka
srtlannr dönerler. Ve bir drst rre bil v;rrdrnrci hu-
lamazlar. .t Bu, Allahrn öneederr de rari olmus ni-
zamrdrr ve Allahrn nizamr a-clä derii.mez. 1: O Allah
ki, Mekke vädisinde r.,en-cjrfiniz düsmanlar*]Dlz!n
elini sizden ve sizirr ellerinizi de onlar"dan rokti
Allah btitün vaptrklannrzr görendir'. + Onlar (Dü§-
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rnanlarlnrz) küfre sapan ve sizi mescid-i halam n

sizi Mekke'ye sokarctrr. Irakat Allatr rlilecii[ini r{,h-
metine almak icin sizin ellerinizi ontardan qeüti.

Bir'hirlerinclen seeiliir aynlsalardr. iclerinden t.dfir

leri göränür. Bunun benzerleri Tevratta aa ve iin-
cilde rJe vardrr. Adetä filizlenmis bir ekin taneline
benzer. Allah o filizi kuvvetlendirmistir. kahnfa;-
trrmrstrr da bcy abarak gövdelerine dayanrp ylük-
seltmiqtir, bu hal, ekinci käfirleri yerinilirir, jsa-
srrtrr. Allah inananlala ve iyi islerde bulunanlp,ra
yarlrganma-ve bäyük mükäfat vaadetmistir.

oon



49 rurmau SURE

AI--F[UCUR"A.T' (Odatrar)
SÜRESi

t\lledinede inrnigtr. i8 ä,yeitir.

Qok acuyan ve rahsmeti bü-
tün varhklarr kapllayan Al-
lahrn a«iliyle.

I Ey lnanan-]av. Ällahtn ve peygamberinin önii-
ne §egrneyin ve Allahl,an korkun. Süphesiz 0 lrer

ryeyr duyan ve bilendir. + Ey inananlar, seslnizi
peygamberin sesinin üstüne gil:armaytn. O'na kendt
aramzda konuqur gibi yi.iksek ses)e hita,p el,meyin.
Yoksa fark:na varmadan yaptrklarlnu silinlr gider.
+ Allahrn elgisinin yanrnda seslerinl hafifletenler
öyle kigllerdir ki Allah onlarrn kalblerint, Allah
korkusuyla clenenristir. Yarllganrra ve buyük ::oti-

käfat onlaradrryl0dadan odava ba§rrarak sarra se.c

lenenlerin go§u düsüncesizlerdir. + Eger onlal sab
retselerdi de sen. g:I<rp yat-rla,trni, gelseydin onlai
igin daha hayrrü o'lurdu" Allah ba§rsJa,ma ve acl
masr gok olandrr. s Ey inananlai: bir trozgur-lcu qr-

krp size blr hatrer get.irdi mi. do§ru veyahut r,änh,u

'reya yalan olup cln-ladr§:nr iyice alast,rrlr: Y,oksa
bir kavme 1arkrlrla olmada.rl blr l<öt'iilük ec-ler rre

etti['inize pisnrar o]ursunuz. '§ Eitin kj. igiltizde
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Alahm peygamhri var. EEer O, gok islerfle
size uysaydr günaha girerdiniz, fakat Allah size i-
manr sevdirdi ve kalblerinizi imanla süsledi. Ye
küfre, bozgrrnculu['a ve isyäna karsr sizde nefrEt
uyandrrdr. i;te onlar ongun kiqilerdir. {' Allahrn
lütuf ve nimetine kavulmu.slardrr. Allah her qegri

bilen ve hikmeti gok olandrr. 'i inananlardan, i-
ki grup birbirleriyle savasa girerler-se hemen ara-
larrnr bulun. Bir grup öbiiriine saldrnrsa o sal{rr
ganlara kar;r, Allahrn emrine itaat edecekldri
tarihe kadar, savasrn. Alla.hm emrine itaat ettik-
lerinde adaletle barrstrnn. Ve adaletle muamqle
edin. Muhakkak ki A]lah, ädi] olanlan sever.
+ inananlar elbette karclestirler" Ka.rrleslerin a-
rasrnr bulun. Size acrnrna^sr igin Allahtan qekinlh.
s Ey inananlar, bir grubunuz öteki bir grupla alay
etmesin. Olabilir ki, alay edilenler alay edenlerden
daha hayrrhdrr. Kadrnla-r da birbiriyle atay eünfre

sin. Ola,bilir ki. ala./ edilen kadrnlar öbürlerindön
tlaha hayrrhdrr'. Birbirinizi ayrplamaJrn, köl;ä lä^ktp
lar takmarzrn. ina,ndrktan sonra bozgunculu§a dti-

ryenlerin arllart ne kötiidür. Ve tävbe etmeyenler
zalim kisilerdir. iF triy inananlar, zartrta" kaprlmaik-
tan qok gekinin §üphesiz bazt zanlar günahdr.
Birbirinizi tecessüs etmeyin, bir l<rsm:nrzr gryabrn
da yerrneyin. Ötü t<ardesinin etini yemevi sevEn
var mr? Tiksinivorsunuz de[il mi? Al]ahtan kör-
kun. Muhakkak O, tövbelerj kabul eden ve aci -
yandrr. s Ey insanlar, biz sizi, bir disi ve bir är-
kekten yarattrk; ve sizi asireUer ve kabileler ha-
line getildik, ta,nrsrn diye. Elbette Allah ,indinde
makbul olan.rnrz, Allahtan en qok de-
kinenizclir. r\llah her seyl
bilen ve her scyden haberi olandrr. s Berleviipr:

"inanclrk» det.liler'. Dc ki: nirianmadrntz ama, Miis
lüman olduk de17in. L:ra,n hentrz göni,illerinize
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girmedi c$er A-llah ve peygamberine itaat ederse-
niz, yaptrklannzrn -qevabrndan bir .sey eksiltmez.»

§üphesiz O; yarhgamasr qok olandrr. + EY ina-
nanlar, O kisiler ki, Allah ve peygamberine inamr-
lar sonra slipheye düsmezler ve Allah yoiunda mal-
lanyla ve canlanyla savasrrlar; irste onlar sadrk
ki^silerdir. s De ki: Dininizi Allaha mr bildireceksi
niz? Cüiklerde ve yerde ne varsa Ällah bilir" Ve Al-
lah her qeyi bitendir. {. Müslürnan oiduk diye seni
minnet altrnda mr brrakryorlar? De ki: Müslüman
oldu§unuzdan dolayr beni minnet altrnda brrak-
maga kalkrsmayrn. Siz Allaha karsr minnet altm-
dasrnrz. E§er do[ru söylüyorsantz sizi do[ru yola
iletip iman na.sip ettifi igin. * Elbette Allah, gökle-
rin ve yerin srrnnr bilir. Ve Allaür. büti.in yaptrkla-
nruzr görendir.

50 inci SÜRE

KAF SÜRESI
Mekkede lnmistir. {5 eyettir.

Qok acryan ve rahmeti bü-
tün varhklan kaplaya-n
Afhhm adr ile-

/ tt Kef - Kutsal Kurhn (Haklnna) ü Onlar
iglerinden bir korkutucunun gelmesine sa.s,rp
kaldrlar da, käfirler dediler ki: «Bu, garip bir gey.r
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's' Biz toprak olduk+"an sonra mr (Tekrar
c.ek miqiz?) Bu, olmryacrrk bir dönüs. ,ß

Iardan ne kadarrru- to1:ragtn simdiye kadar

§ulu biz biliriz. Qtinki, vantmrzda bunlan za
bir detter var. qF Hayrr, buna ra§men
ne gelmis olan gerge[i yalan sayariar ve
karmakarrsrk bir ciurumdadrrlar" s U
gö§e bakmazlar m:? (Jnu nasrl koniduk ve
dik, bir yerinde kusur"u yck. s Yeryrüzünü de
yaraltrk (I(usursuz). Lirtiine sa§tam rlaülar
iestirdik ve ber qesit güzel bitki giftlerinden
dik. $ Täki bize 'lönelen krrllanmrz icin bir
ce ve ibret konusu olsun tlile. cF Ve gö]<ten

rek bir yafl'mur indirdik. Onunla bahqe)er
dik '.,e hasad edilecek taneler bitirdik. + Ve
a§aclan (Bitirdik) ki itoy atmrs ve
tismis gibi srktr. s Kullara nzrk olsun diye
vapjmurla ölii sehri diriltjriz. K.a.birden
btitrle olacaktrr. 1F Onlaxrian önce, Nrrh karrmi,
ve Sernud tavfasr da (Dini ve peygamberi)
saym:slardr, lß Ad ve Firavun kavjmlevi ve
ka,rdesleri de. rt Evke ehli ve Tubbah kavmi de
garnk.rerleri rjalanlamr§lardt. Heläk olmayr
mislerdi. $ ilk t aradrhsdan ä,ciz mi kaltirk?
ama onlar. yeni bir varad:hsr siir:heli
lß Ve biz in,san: r,arattrk. Ve nefsi onu nasrl
selere diisüriir hiliriz. Ve biz ona sah
daha vakrnrz. :$ insan ne sör4er ne vä.parsa,
iki melek var. Biri safda oturur hiri solda. +
san) hie bir scz .-qövle.mez ki" vanrnda onir
biri bulunmasrn. s Son nefesine gelrlifi
(kenrjisine de:nir ki:t' tstr- i.aetn drrrdrrütrn (

+ Ve Sür üfiiriiliir. iste azap günii ctlur. + Ve

kes, yanrnda bit götürücü ve tanrl<la treraber
lir. '$ Sen bunrian gaflette idin. Sirndi girztj
perdeyi kaldrrdrk. Artri< bugäu keskin
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+ Arkadafl (Yazrcr melek) der ki: iqte ne yaptrysa
hepsi bende. ,F Atrn cehenneme, bütün inatgr kä-
firleri. a Hayrr iglemeyi men eden, hayasrz .süphe
ciyr + I(i Altahtan gayn bir mabut edinm§ti. Abn
artrk onu .giddeUi azaba. * Arkadas.r: ELabbimiz, der
onu ta;krntr§a ben sevk etmedim, ama O kendisl
derin bir saprkhk iqindeydi. ,F Allah buyumr ki: Hu
zurumda qekismeyin, ben size azap edecegimi ön-
ceden bildirmistim. s Benim sözüm de§ismez, ben
kullara zülmedici defilim. s O gün cehenneme s(F
r&rrz. «Doldun mu?» der ki: <<Daha yok mu?». *s

Allatrtan korkanlara ise cennet yaklaqtrnlrr. + ltste»
denir <<Size, bütün tövbe edenlere vaad edilm§
olan budur.» lF Gryatren Ra,hmandan korkan ve
Orla yikrelen bir kalble gelene (Vaad edilen bu)
t Oraya selämetle girin. Bugün ebedilik günüdür.
a Ne dilerlerse orada bulunur ve katrmrzda daha
fazlasr da bulunur. 6 Onlardan önce nice nesilleri
heläk ettik ki, bunlardan daha güqlüydüler. §e-
hirleri bir dolagrn, onlara bir sr§rnak var mr? +
§üphesiz ki ,bunda kalbi ve kulaffr olanlar ve taruk
Irk edenler igin ibret aLacak seyler var, s Biz, gök-
leri ve yeri ve ikisinin arasrndakileri altr günde
yarattrk. ve bir yorgunluk du5rmadrk. * Sen ,sabret
ne derlerse desinler. Günes do§madan önce ve bat-
madan önee Rabbini qükürle takdis et. + Ve ge.
celeyin ve secdelerden sonra Onu an. * Ve O sesle-
nenin yalon bir yerden yapaca§r nidayr dinle. I
O gün, o sayhayr gergek olarak iqitecekler. ipte ka-
birlerden g*lq günü O'dur. a süphesiz, dirilten
yc öldüren biziz. Ye her qey bize dönüp gelecek.
.* Bu gtin yeryüzü yarrhr da oradan hrzla koqarak
g*karlar. Bu toplayrs bize kolaydrr. * Biz ne dedikle-
r&ri daha iyi biliriz. Ama sen, onlan inanmaya zor-
hyamazsrn lSenim üehditlerimden korkaru Kur,an
Ia uyar.

q
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51 inci SURE

Z YAT (SAVURANLAR)
SÜRESI

Ivlekkede inmistir. 60 äyettir.

Qok acryan ve rahmeti fü-tün va-rhklan kaplayan
Allahrn aür ile.
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lanlara yer yiizünrle delilter var. + Kendi nefisle-
rinde de (deliller var) hälä mr görmezler? * Gäkte
de rrzkrnrz ve size vaad eriilen var s Göklerin ve
y,erin Rabbi. sizin de scyledi§iniz gibi, haktrr s
Ibralrirn'in aztz rni;a.fir"lerirte ait hikäyeyi duydun
mu? s Iiani misa.riirler Ibrahimin vanrr:a geimis-
lerdi de seläm verr-rrislet:di O da: 'F <<Seiäm size ev
yabanc:lar» clemisti, + Ibrahim susarak ailesinin
yanrna grtti ve sen:iz bir dana getirdi lF Onlarrn
önüne koydu (El sürnredikjerini göriince) yemek
istemivor musunuz? dedi + Derken icine bir korku
düstü Misafiiler: .,Korkma:r dediler ve hikmet sa-
hibi bir oflu oiaca(rnr haber verdiler s Brr srrada
karrsr onlara döndii Eir erflrl< attr ve elivle yu-
zäne vurarak: ,.Ben krsrr bir kocakarrvrm>> dedi
s Onlar: .r.Bu ]röVIe>> dediler ..R,abbin brivle dedi>:

O, elbette hikmeti ve bilgisi cok olandrr tF Ibra-
him! <.Ey eliler. üazlfeniz neCir?>> derli ,.F Onlar,
r<Biz mücrim bir kavme gönderildikr> dediler. *
Tepek'rine balcrktan taglar ya[d:rmak igin. ;s Rab
bin katmda hadclini a^sanlar igin damgalanmrq taq
lar, i& Biz inananlaldan kim varsa oradan gtkar-
mrstrk. rF Ve bir err halkrndan gayrr Miislüuun bu-
lamarulstrk oracla. 't Ve orada acr azaptan korkan-
lar icin bir delil blral<mrstrli. r&Hani lVlusa'vr aqrk
bir deiille Filavuna vollamrstrk. * Firavun ise str-
trnr dönmüs; «Bu, bir biiyiicü veria deli» den:isti.
iF Derken onu ve ordusunu yakalamrs ve denize
atmrstrk. Crinkü o. günah vtiklü hir käfirrli. + Ad
kavrrrirte de talt:ma" edici lrir rfizrär rio!larnlsttk.
+ (O riizgär) nel'eden secmis. neve dokrnurtussa
toza qevirm;sti. cp Sernurl ka..rnrine de denrni.,ti l<i:
Eir zamana Jradar g'er:inir-, tlakalrrn. {, Onlarsa Rab
larlnrn ernrine ka,rsr pelmislerdi ve bir vildrrrm.
onlar bakrp drrnrrken. t<endilerin-i heläk etmi,sti.
s Ayakta drrlma§'a tai.atlan kalr::anustr. Yardrm
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ebtik. Ona br,iyük bir geniqlik verdik. s Ve yer [ü-
zünü yarattrk ve ne giizel clösedik. s Ve ibret äla-
srnrz diye her geyi gift olarak le Artrk AI
laha srSrnrn, süphesiz, ben si 'r,araftndan
gönderilmis agrk bir gekind + Allahlan
gayn bir iläh edinmeyin. Siiphesiz ben size Olun
tarafndan qönderilmis aglk bir qekinCirici3/im.
s Böylece orrlarclan önee de hic bir peygar4lber
gelmedi ki. ona, büyücü -,rahut cleli demesinter! tF

Onlar bunu ta,.rsiye mi ett,iter? Ifayrr. onlar az[rn

da gcirmüyorlardr.
bozgunculardan olm

s Daha önce Nuh kavmi
u-qtu. rr' Biz gökü kudretle b[

de
na

bir kavimdi. l& Artrk onlardan 5rüz eevir. Bu,
igin sug de§ildir. + Ögiit verrneve devam et
ö§üt inananiara fayda verir. * Ve ben ve
insanlan ancak bana kulluk etsinler diye
trm. rß Onlardan ne nzrk istivorum. ne beni
5rurrnalarrnr. ra Elbette, Allahtrr nzrk da§rtan.
büytik kuvvet sahibi. ri Günah igleyenler,
lemislerin u{radrklan eeza ile
ze.,marr cezanln tez gelmesini istemiyecekler
Küfre .sananlann kendilerine haber verilen
dolayr vay hallerine-

52 inci SLIRE

A[--TUR (Tur Da§r)
SURESE

(Mekt(p'de inrrrisiir, {9 äyettir)

Qok aclyan ve
bütün yarhklan
Allahrn adr ile.

Ve
is
o
a

rahnneti
kapiryan

käfitd + ln"-s Tur I Ve yazrlmrs kitap $ Yayrlm§
mur ev (IGbe) + Yüceltilmis tavan
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a

Coqkun deniz (hakkr iqin) a Rabbrnrn azabt mut-
laka yerine gelecektir i& 'Onu giderir l<irnse bulun-
mryacak + O gün göli sallanrp oJmlyacag at Da[-
lar yerlerinden yürüyecek s Vay o günü yala.n sa-
yanlara + On-iar öyle ki.siler ki, batakh§rn icinde
oyalanrp dururlar I O gün itilip kakrlarak ce-

henneme firlatrlaca,klar a igte yalan sayc}ftnrz a-
teg budur + Bir büyü mü bu, yoksa göi-rnüyor
musunuz? tr, Girin cehenneme. Artr]< sabretseniz

.- de bir etmeseniz de. ya.ptr§rnrza karsrhk ceza göre-
ceksiniz $ Elbette Allahtan korkanlar cennette ve
nimet igindedirier s Rablannrn verdi[i njmet]er-
den faydalanrrlar ve Rablan onlar:. cehennem AZ'a-

bmdan korur + YaptLgrnrza karpbk afiyetle yiyin
+ Saf saf dizihnis, l<ollrii<lara dar/anlrlay rze nnlarr
güzet gtzlü hu:ilerle evlendiririz js fnanzrvilart ve
onlann soylarrndan p.elip onlara imanda uryanla-
rr bulustururuz. Ve rzaptrklannrn miikäfatrnr tam
olarak veririz. Herkes kendi amelihin retiiniclir

* Onlara meyve ve p;irnii)Ierinin isteclifi her seyi
verece§iz + Birbirlerine öyle bir kadeh sunar'lar ki
igtikten so{nra ne bos llevlerden bahseder'}er, ne de

giinaha girer'ler + Ka.buklarrnrn iqjnde sa.klanrnrs
incilere benziyen grJ::oanlar (genqler) etlal'lalrnda
tavaf ederler s Birbir]eriyle konusup sorarlar s

Derler ki: Gerqek, b)z daba.önce ailemiz (lolayrsry-

la (ahiletteki al<rbetleli hakkrnda) erncli.sedeyclik

+ Fakat Al]ah. bize lütfunu ihsan etti ve hizj sam
ye)inin azahtnclan kor Lrdu s Ewelce de triz {)'na yö-
nelirdik. Elbette O, y1tcedil ve acryairorr a Sen

ö(üt ver. Rabbrnrn lütfuyla sen, hähin de cli.['il-
sin, deli de cle§'ilsin rF Yoksa ctiyorlar rnr ki O bir
Eairden ibaret ki O'nun yüzünden, zamanrn gelip
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qatnasmr bekliyoruz rF De ki: Bekleyin
ben de sizinle beraber loekliyenlerdenim. s Bu
Ieri onlara akrllan mr emrediyor, yoksa

azgtn bir kavim mi ;F Yoksa kendisi mi

diyorlar. Hayrr, onlar inanmlyen kiSilerdir. r&

sözünüz do§ruysa, buna benzer bir s(z koyun
ya s Yoksa tlos yere mi yaratrldr onlar Ve

sa onlar yaracrlar mr?.s Yoksa gökleri ve
mr yarattllar? Hayrr, onlar igben inanmr;ran
selerd-ir a Yoksa, Rabbrnrn haaineleri clnla,nn

mnda mr? Yoksa, iktidar ort-la.rda mr? s Yoksa
vasrtalarrmr var? da göklerin esrarlru

öyleyse du5r6,n14t, agrk bir delil getirsin s Y
krz evlätlar onun da, erkek evlätlar sizin mi? s

Yoksa onlardan ücret istiyorsun da bu
a§r bir yük altrna mr giriyorlar? * Yoksa srr
larda da yazryarlar mr? s Yoksa bir hile mi
mak istiyorlar? Asrl hileye u$rayrp
caklar, käIir olanlardrr js Yoksa Allahtan gayrr
ilählan mr var? Allah, müsriklerin sirk
lan ;eylerden münezzehtir + Gökten bir gey

i;ü§ünü görseler, birbiri üstllne 5n§rlmrs bulut
ler cl Artrk onlarr heläk olacaklarr güne kadar
rak a O gLin hileleri onlardan higbir sey

ve onlare j/ard-rm edilmez 'ß Elbette zalimlere
dan gayrr da azap var. Arna go§u bilmez. s b
brnrn hükmüne sabret, sen, göztimüzi.in al
srn (masunsun, korunmada,srn) Kalktt§'rnda
brnr sükürle takdis et js Geceleyin d-e ve

Iarm haybolacaLr zaman da O'nu taitdis et,

- 
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53 üncü SURE

AI--[{ACM (Yrldrz)

SURESi
(Mekkc'de inriristir. 62 äyettjr).

Qok acryan ve rahmeti bü-
tün var}klarr kaplayan
Allahrn adr ile.

+ inmekte olan yrlc]rz (hakkrna) + Arkada5rnrz
(Muharnmed) yanrlmadr ve sapmadr lF Kendi key-
fine göre konusmaz * Äncak vahy edilen seyi ko-
nusur rF Kudreti gok büyük olan (Allah) ona ä[-
retti s GüqJü biri öpretti, sonra do§ruidu s Ve
O en yüce ufukt.aych $ So;rra yaklastr, yaklaqtr +
Aralarmda iki yay kadar, beiki de daha az, mesafe
kaldr * Derken kulnna, ne . vahy ettiyse etti +
(Peyga.rnberimizin) kaibi,- yalanlamadr s Onun
gördu§ü Eeyier hakkrnda hälä nrr tartrqryorsunuz?
4 O, (Peygarnber) onu, (rnele§i) inerken de gör-
müstii qi Son Sidre'nin ya.l-.inda .(ars. daha ilersine
geCilemiyen yer) ry" Ivle'va cennet balna§t da ya-
nlndaydr s O srrada Sidre'yi neler bliriimüs, kap.
larnrstr neler rr Gtizii (peygamberin) ne kaydr, ne
liaddini a;itr s Hanrderielek Rai:l:inin büyük delil-
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Menat'r? rF Erkek evlätlar sizin cte, krzlar onqn
mu? $ Bu insafsrzca bir paylagma s Bunlar,. a{t-

larrnrian dcfru yolu gösteren de gelmi-stir ,& in-
rtan he,r ctiledi§rni elde eder m?i s Gergek ahirgt

lar taktyorlar s Onlann bu iste higbir bilgilepi
y"ok. Ancak zanna kapil.r5rorlar. Zan ise gerge§e

; '1: : ';ill i-' - r ,

7 395 -1

sFI
4'
tr)
(i.
iI
at

o(,
<ii
e:
0o(t
(»
a;
ir;
$l()
o
O
<t)
s»
o(f
(i
(t
a,
i:
(>
3t
o
3)
o
e
s»
(t)
<t,ö
?i
o-
ö
s2
!)
4t
iri
3i
4>
ar(i
<j)o
uo
Q)
<»(tt
«;
a;

J§ä§J.3:g+iO:3w*3+Lä:-E -ä§ir.§§§+ä§+:',§:{-r.§§^a{+,.:3*-l}-:{ä3:r 1i.'r:ll.'^'



- 3{i6 -



54 üncü SÜRE

Qok acryan ve rahmeti bü-
tün varhhlan taphyan hI-
lahrn adr ile.

+ Saat yaklagh ve ay yanldr + Onlar, bir dblil
gdrünce yiü gevirirler. Ve «bu, sürekli bir büyü»
derler. + Yalan sayarlar ve havalarrna uya.rlar.
Her is kararlaqtrrrlmrrstrr + Muhakkak ki, onlara,
kendilerini imansrzhktan korkutacak haberJer
geldi + (O haberlerde) yüksek hilsnet vardr. Apa
korkutmala,r netice vermedi + Arhk ontsJ,lan ytlz
qevir. O gün gagrran, hoqlarulmayan brirqeye gi&-
rrr (hyamet) + Giizleri yerde, mezarlanndan sl-
karlar. Yayrlmrs gekirgeler gibi görünürler .t §a-
§rrana yönelirler. Ve käfirler: «Bu ne güg giin»
derler ;t Onlardan önce Nul.. karrmi de sliztirnüs{i
yalan saymrqtr. Ona deli demiqler ve O'nu irlcit-
miqlerdi s O, Rabbrna dua etti: Ben dedi, yenil-
dim, bana sen yarrLm et. + Derken, göklerin fa-
prlanm agtrk rla ardr gelmiyen ya§rnurlal ir{-
drrdrk i& Ve yerden sulal fiqkrrtttk. Ve sular rtrru-

AL-KAMAR (Av)
SURESI

(Mekke'de innriEtir. 50 äyettir,)
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Onlar bu ihtan -stipheyle karsrlamrsiardr tF Ve

cek, onun kon,.:-klannr isterr'iglerdi de biz
lerini kör edivermiqtik. Tadrn iste azabtmr ve

kurtardrk s I{atrmrzdan bir nirnet olarak. Biz
redeni trtiyle mükäfatlandrnrrz lß Daha önce
onlara bizim azabrmlzrn siddetini haber vermisti.

s9.-
ebz
kor-

kutuslarrmr s Bir sabah ya.kti, üstlerine bir zz?p
göküverrnigti + Tad-rn igte azabrinr ve t<orkutrlE-

larrmr ir Mu-hakkak ki, ö§üt ve ibret igin Kur'4ru
kolaylaqtudrk, ama ibret alan var ml? + Firävun
soyuna da sakrndrrrc:lar geimisti s Onlar büttin
delillerimizi yalan sayrmglard:. Tarumar eden pir
hamleyle heläk ediverdik + Sizin käfirlerirriz, on-
lardan hayrrh mr? Yohsa, kitapta size bir hurtu-
lrx mu var? + Yoksa: <biz birbirimize yardpm

eden bir kavim miyiz?» derler + O toplul* J"-
kmda bozguna u§rayacak ve srrtrnr dönüp k4a-
cak s Onlara haber verilen az,a,btt zamaru Inya-
mettir. Ve keyame t azabt da daha tehlikeli ," är-
ha acrdrr + Etibefte suqlutrar, saprkhkta ve ate$e-
dir + O güm yüz üstü sdrüklenerek atese atrlrr-
lar. Tadrn bakahm cetrennemi + Elbette biz, h]Er-

seyi takdir veghile yarattrk + Bizim emrimiz tgü-*-

tir. Ve bir gtiz agrp kapamasr gibi tadir + !ß&0,1c-
kak ki, sizin taraftarlaruuzr da heläk eüti\ Xfoa
ibret alan var mr? a ve yapl,rklan hergey kitoph§-
dadu ,s Kügi.ik büyük hergey yaahdu -t tfüpöesir,
alahtan korkanlar cennetler«le ve u:rrak fqü"-
rrndadrr s Bir kudretli hi.iLki.irndann ya,nrnda ve
ädillerin yarundadrrlat. .(gergeklik matamrnha-
dtrlarl.
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AL-RAHMAN (Rahman)

SÜREST
(Mekke'de inmqitir. ?8 äYettir)

Qok acryan ve rahmeti bü-
tün varhklan kaplayan
Allahm adr ile-

I Rahman 'i Kur'ant ö§retti tF insanr yarattr 'ß
Ona konusmayr ö§reüti a Günes ve ay, lrelirli ka-
nunlara göre hareket ederler t qimen ve aEaA

secde eder rF (O) gögü yi.ikseltti ve teraziyi koy-
du s Tartrda yanhshk yapmaJnn diye + Teraziyi
dogEu tutun. Eksik tartmayrn a Ve insarrlar igin
yeryüzünü hazrrladr Orada meyveler, ve kabuklu
hu:rralar bulunur r& Yaprakh tarteler ve güael
kokulu otlar bulunur rF Rabbrnlzln nimetlerinden
hangisini inkär edebilirsiniz? lF insanr pismis bal-
glrtan yarath s Cinleri, kaynar ate.sten yarattr
.+ Arhk Rabbrnrzrn nimetlerinden llangisipi inkär
edebilirsiniz? iß iti dofunun Rabbidir, iki ]:a,trnrn
Rabbidir s FLabbinizin nirnetlerinden trangi.sini
yatantayalrilirsiniz? + iki denizi salmr^.strr. Nere-
deyse kavu,sacaklar qF Ama aralarmcla bir berzah
var, kavusamazlar + Rabbinizin nimetlerinden
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ri Arhk Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkär
edebi-lirsiniz? + ikisi de yaygrn dalh a§aqlar]a süs-

iü + Artrk Rabbinizin nimetlerinden hangisini
in}är edehilirsiniz? 13 Ikisinde cle iki akar prnar
var rF Artrk Rabbiniziir nimetlerinden hangisini
inkär edebilirsiniz? + Ikisinde de bütiin meyveler
qift qift buiunur iF Artrk Rabbinizin nimetlerinden
hangisini inkär edebilirsirriz? + ipek ve altrn isle-
meli yastrklar üzerine dayanrrlar ve her iki bah-
genin meyveleri ellerinil altrnda bulunur + Artrk
Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkär edebi-
lirsiniz s Her iki cennette daha önce ne bir insan
ne bir cin tarafrndan dokuiulrnus: ve gözlerini
cslerinden aJnrrnrvan zevceler var lß Artrk Rahbi-
niain nimetlerinden hang.isini inkär edehilirsiniz?

$ O zevceler sanki yakut ve mercan a Räbbini-
zin nirnetlerinden hangi.sini inkär edebilirsiniz?

+ iyiligin karsrh§r iyilikten b;a-ska birsey olabilir
mi? + Artrk Rabbinizin nimetlerinden hangisini
inkär edebilirsiniz a Ru iki cennetten gayn iki
cennet daha var ä Artrk Rabbinizin nimetlerin-
den hangisini inkär edebilirsiniz? + Koyu ye,gil
gölgeli $ _ Artrk Rabbinizin nimetlerinden hangi-
sini inkär edebilirsiniz? a Ikisinde de fiqkiran iki
prnar var s Artrk Ratrbinizin nimetlerinden han-
gisini in}är edebilirsiniz? ;ß Her ikisinde de mey-
veler, hurma ve nar var ;s Artlk Rabhinizin nimet-
lerinden hangisini inkär edebilirsiniz2 + O eennet-
lerde iyi huylu güzeller var lF Artlk Rabbinizin ni-
nretlerinden hangisini inkär edehilirsiniz? 6, Hay-
me (gadrr) larda huri gö21ü güzeller var * Artrk
Filabbrnrzrn nimetlerinden hangisini inkär edebi-
lirsinia? t Daha önce-hicbil insan ve cinin el de§-
dirmedi§i girzeller + Artrk Rabbinizin nimeilerin-
den hangisini inkär edebilirsiniz? s Ye.,sil ipekli
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lerle cicisenmis sedirlere ve gäze!. döEemelere
rurlar s Arbrk Rabbinizin nimetlerinden
inkär edebilirsiniz? Kudret ve lütuf sahibi
binin jsmi ne yücedrr.

56 rncr SURE
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AL-VAKIA (vaki olan)
SURESi

(Mekke'de inmiqtir. 96 Ayettir)

Qok acrvarr ve rahmeti büi
ttrn varhklan kapfayaq
Allahrn adr ile.

a Olacak olan sey olunca s Olacak olan seyi
lanhyacak yok * O alqaitrr, ytikseltir + Y
siddetii bir depremle sarsrfrnca ,t Ve da§lar
ramparqa olunca ;F Ve incecik tßz haline
iß Artrk siz rig bolük olursunuz 'F -9aä taraf
hele o sag taraf ehli + So1 taraf ehli, hele o sol
ehli äi (iyi[kte) herkesin önünde olanlar s

. Allaha yakla.qtrranlar s Naim cennetlerinde s
Iann; go§u evvelkilerindendir. a Äzr da sonra
lenlerdendir. rF Altm ve rnücevherlerle süslü
trklar tizerinde dinlenirler. iF Birbirlerine karsr
rup yastrklara yaslanrrlar + Ebed
gengler etraflannda döner + Kaynaürndan
durulmug taslar ve ibrililer ve kadehlerle :*-
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dan (Earap) igerler baqlan da a§nmaz sarhoq da

olmazlar, + BeyendikJeri meyvelerden S Istedikle.
ri kuq etlerinden sunulur onlara + Ve huri gdzlü-
ler (sunulur) a Hazinelerde saklanmrq inciler gibi
ri Yaptrklarrna, iyiliklere mü:käfat olarak I Orada
girkin ve günah söz duyrnazlar * Ancak onlara
«seläm, seläm» denir * Ve sa§ taraf eh]i, hele o
sa§ taraf heli + Dikensiz sedir a§aglart altrnda
sa§ taraf ehli + Dikensiz sedir a§aglanyla dolu
bir yerde + Uzarnl§ gölgede + Ve gaElayarak akan
su s Ve birgok meyve a I(i azalmazlar ve yasak
edilmezler iF Kaba döseklerde + Süphesiz biz, ort-
lan (hurileri) ö2.e7 bir surette yarattrk + Onlan
bakire krtdrk + Aynr yagta bulunan kocalan tara-
findan daima aynr surette sevilirler 'i Sag taraf
ehli igin ,F Oniar arasrnda ewelkilerden Qok var
s Sonra gelenlerden de gok var + Ve sol taraf eh-
li, hele o sol taraf ehli j$ Onlar sam yeli altrnda
kaynar su igindedirler I I(ara bir dumarun .göl-
gesinde + Ne bir serinlik, ne bir hoqluk var ,s On-
lar eskiden nimetler igindeydiier 'F Briyük gtinah-
lar iflemede lsrar ederlerdi tß Ve <,biz ölüp bir yt-
§rn toprak ve kenik olduktan sonra m: dirile-
cepiz?» derlerdi + Yoksa, gelip gegmis ata,larrmrz
mr dirilecek + De ki: §i.iphesiz öncekiler de sonra-
kiler de * Elbette biiinen günün mukadder anrn-
da toplanacaksrnrz + Sonra siz €J, saprklar ve
yalanlayanlar * Siz muhakkak zakkum a§acrmn
meJrvesinden yiyeceksiniz s I(arrnlarr sisip dola-
cak * Ve üstüne kaynar su igeceksiniz $ Igtikge
igeceksiniz + iste kryamet günü size yaprlacak
muamele t§ Biz yarattrk sizi, bunun dofrulufiunu
hälä nu ta^sdik etmezsiniz? ;r O, frskrrf,br§rmzr gör-
müyor musumrz? s Onu siz mi yaratryorsunuz,
yoksa biz mi yaratmadayn? s Size ölümü btz
takdir ettik ve bizim önümüze kimse gegemez
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AL-FIADID (Dermir)

SUR.ESi
(t'ltekke'de inrn§trr. 29 äyettir)
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Qok acryan ve rahmeti hti-
tun varlrKiarr ka[rt;rY4.n
Allatrrn adr ile,

# Gäklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu takdis
eder. O aziz ve hikmeti qok olandlr + G<iklelin ve
yerin mülkü (egemenli§i; O'nundur. Yaqatrr ve
öIdürür. Ve O, her,;eye gücü yetendir + O ilk ve
sondur (herqeyden önce var olan, ve herseyden
sonra var olacak olan) göriinen ve g^örtinmeyen-
di* Ve O herseyi bilendir 'ß Oyle bir Allah ki, gök-
Ieri ve yeri altr günde yaratrnr.s sonra arsr kapla-
mrgtrr. Arza girip crkanr, gökten ineni, gö§e Qr-
kam bilir. Nerede bulunursanrz O siainledir ve
Allah bütün yaptrklarrnrzr görend-ir cF Göklerin ve
yerin mrilkü (egemenlifi) O'nundur. Ve bütün is-
ter dönüp Allaha varlr + Geceyi, gündüzün ardrn-
dan ve gündüzü gecenin ardrndan getirir. O
kal,blerde olan herseyi bilendir I Allaha ve pey-
gamberine inanrn, sizi satrip krldtfr mallann bir
krcmrru O'nun yolunda harcaltn. Iginizden inanan
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ve m?,.llartnt o yalda harcayanlara bilyük mükäfpt
var ä Ne oiuyo,r' size ki: Allaha inanrnryorsunuE,
ve lieygamber sizi Atlaha inanrrraga davet ediylr.
Eger inananlardan.saruz peygatrrthcr sizden söz $e
almrstrr + Oyie bir Allah ki, sizi iraranhklard{n
aydui.h§a grkarn:ak iqin kuluira acrk deliller h-
dirmekteclir. Süphesiz Allah sizj esirgeyen ve sile

önlerinde ve sa§'larrnda parlavrp dtrrrnada müjpe
bugün size. Altlanndan rrrnaklar akan cennetlQr-
de ebed? olarak kalacak.srnrz. i-ste bu büyük feyflz-
dir (ongunluk ve gönenmedir) 5ß O gün erkek ve
kadrn bozguncular inattanlara: «Bizi de bekleilin
de gelelint nurunuzdan alaltm» derler. Onlafa:

<Dänüp ardrnrza bir nur isteyinr> denir, der\en
aralarrna bir duvar gekilir ki bir k-aprsr var. igin-
de rahmet. drcrnda az,ap bulunur tF Onlar nida
ederler: Biz sizinle de§il mivdik? (müminl6r)
evet. clerler ama siz fitneye düLstünüz ve inananha-
nn basrna bir feläket gelmesini beklediniz. Srj[R-

he ettiniz. Olmayacak dilekler sizi kand{dt.
Solnunda Allahrn emri gelip gattr sizi qeytan bfiy-
le aldatmrstr {' Ar"urk bugün ne sizden (azaptan
kurtulmar"nrz igin) fidye kabul edilir, ne de kä-
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fir olanlardan. Banna.§rnrz aLestir" Size gereken
rriur. Ne kötü yerdir orast s frrananlara, artrk, o

zama;t gelmedi mi ki katrloleli Atlahrn ihtan ve

aqrklanan hakikät karsrsLncla huqua varsln ve ev-

velce kendilerine kitap gond.erilenlere (Yahudi ve
trrristiyana; benzemesinler. Cniar ki, katbleri ba-
siret rnürldeti uzaLtiollft hal']e katr kalmr\s, ve 9o-
cuklarr iniiclim oimr,rstu 'B Bi.lin ki, Allah, yeryü-
zürr;i ölünlünrlen sonra diriitir. Anhyasrnrz diye
.size delilterimizi acrk olat'ak biklirdik a Süphesiz,
sa.daka veren erkek ve kadrnlarla Allaha gu-
zeI irir hi'zmette buiunaniartn verdikleri se5, Srine
kenditeri hesabrna kat kat arttrnhr ve onlara güzel
bir mükäfat verilir l& Onlar ki, Allah-a ve Lreyganl-
berlcrine inanrrlar, onlarctrrr Rablarr indinde do§-
rular ve tanrklar. Onlarrn mükäfatlarr ve nurlarr
vardrr. Ve onlar ki kütre saparlar ve äyetlerimizi
yalan sayarlar, iste onlar da eehennem ehlidir {ß

Bilin ki, dünya hayatr, bir oyun bir e§Ience ve bir
süstrir. Ve aranrzda bir övünmedir. Bir mal ve ev-
lät goklu§u gayretkesli§idir. Oysa ki dünya ha-
yatr bir ya§mura benzer ki bitirdi§i bitkiler gift-
giyi sasrrtrr. sevindirir; Sonra da kuruyuverir de
sapsarl olur, solar. Sonra da un gibi daflrhp gi-
der. Ähirette ise qetin bir azap veya Allahrn yar-
hgarnasr ve nzasl var. Ve dünya hayatr ancak
bir aldärus metadan ibaret §F Rabbinizin yarh-
gamastna ve cennete yansarak ko^,sun. O cennet
ki, genislifi gö§ün ve yerin genisfi§i kadardrr ve
Allaha ve peyga.mberlerine inananlar iqin hazrr-
Ianmrgtlr. Bu, Allahrn bil nimetidir ki onu diledi-
§ine verir, ve Allah büyük ihsan sahibidir 'ts Dün-
yada nefislerinize gelip gai"an higbir musibet )rok-
tur l<i, biz onu yaratmadan önce, kitapta tespit
etnnemis olahm. Elbette bu, Allaha pek kolavdrr.
ä3 Bunu da kaybetti§iniz seye kederlenme-
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(l

yin ve size vercli§imiz seye gurut'lann:a1rn 
"t-ye yapmr5rzrltr. Ve Allah d.;ünüp uiuiatrafr

kirnseyi sevmez :$ Onla.r ki, cirnrilik etlerj0r

le göndeldik ve onlarla beral:er kitap ve terati

gamber'ler gönderdik ve onlarrn arritndan da Me1-

.vern' li verdik. !eorta t'er merht-
rnet klitnadtysdk
tla o rin icat el-
tiler'. Ama r-rnun ]ri,Lkirrna da ge]'rlgi gibi riayet et- ilBiz orrlerrtJan j a rntihäfatlanrpr l;

ma onlarrn eo§u lardrr + fy in{- if
Allahl;an korkun. an-rbeline inanr]n 
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A!--MUCADALA (SavaE)

SURESI
' (Mcdine'de irrmiqtir. 22 ä.yettir)

Qok aeryan ve rahtneti hü-
tun varlrklan kaptayan
Allahrn adr ile.

{t Muhakkak ki. Allah. seninle, kocasr hakkrnda
gekiqen ve Allaha sikäyette bulunan kadrnrn sd-
zünü isitti. Ailah ikiniz arasrndaki konusmayr 

-

i-sitiyordu. Allah, herseyi isiten ve gtirendir a
tqinizden zevcelerine zihar yapanlar (karsrna
anamrn srrtrna benziyorsnn, benim anam gibisin
diyenler) bilsinler ki, karrlau onlann analart de-

§ildir. Analan ancak onlarr do§urmus olan ka-
drnlardrr. Süphesiz ki bu sözleri eirkindir ve ya-
landrr elbette Allah, ba§rsh.van ve yarhgayan-
drr * Ve kanlanna zihar yaplp sonra dediklerin-
den dönenler kanlanyla tenrastan önce bir köle
azad etmelidirler. Bu, size ö§iit olmak icin bir
emirdir. Ve Allah yaptrklartnrzdan haberi olandrr

* Efuna gücü yetrniyen, kansryla temastan önce
arahksrz tam iki ay olug tutmahdrr. Buna da gü-
cü yetmiyorsa, altrnry yoksulu doyurmaltür. Bu,
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Allaha ve pe,vganrberine inanmanrz igindir
lar Allahln cizdiäi srnrr'lardrr ve käfirlere acr
a,zap ya-r ce Allabtn ve peygamberin emrine
krrr davyatranlal zillete uö'ra.trhrlar
den ötrce yasayili zilic,te u§r:ai,rlanlar gibi, Biz
qekten aqrk deliller inriinnistik
rezil e,dici bir" azap var ü O giin Alla.h onlarrn
sini diriitip tcplar ve neler Jraptrlarsa onlara
ber verir. T(endileli unutmuslardrr ama. Allah
bir yazmlqtrr. Ve Allah herqeye tanrktrr iF

mezmi-"in ki, Allah. göklerde r.e verde ne varsa
hette bilir Üc 1<isi gizli konu-sarnaz ki
Ieri Allah olmasrn. BeE ki;i toplanamaz ki
crlan Aliah olnrastn" I3undan daha qro[, daha
sayrda oh^ala,r' \,e nerede bulunsalar Allah
drr. Ve kryamet ghnü, ne vaptrlarsa oniara
ber verecektir. Allah hergeyi bilendir s
fisiltrvla konn-qmaktan men edilerilere
yine vazgecmeler,'i emredilen seve dönerler ve

Qa, di-ismanh§a ve peyga)Tbele isvana" dair
Ieri gizlice konusullar t,e senin ]ianrna gelince
lahrn sana verdiii selämdan baska bft tarzÄa
läm verirler, ve birbirlerine derler ki: Su
diklerimiz yüziinden Aila.hrn bizi
sr gerekrnez mir;oi? Cehennem onlara veter
va atrhp 1{anacak)at:rJir. Vanlacak verlerin ne
tüsüdür orasr s Ey inananlar, gizli
suqa, düsmanlrfa ve peygambere ]<arst isyana
ir konugn-raytn. Hayt'a ve Allah korkusuna
lionusun ve danrfrn. Qekinin o Allahtan I<i,

runda topianacaksrnrz l& O gizli konusmalar.
nanlari n-rahzun etnierk igin seytanln
sivle mevdana geiir. Oysa ki. Alla-i-rrn izni olm
qa i:rananiara hiqbir sey za-rar vererrez.
la,r a-rtlk Allal-ra güvensinier ;'a Ev jnananlar,
lantrlarda .size <<ver aqrn» deniitce yer acrn.
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tis geniqleyecek ki, Allah da size geniglik versin. Ve
<<Kalkrn sul'aya gegin» denildiffi zarnarr kalkrn. A]-
lah iqinizden iman edenleri de yükseltsin ve ken-
dilerine ilim verilenleri de derece derece yücelt-

- sin. Allah yaptrklannrzdan haberi olandrr 'F Ey
inananlar, peygarnberle gizli konu^tacaämlz va-
kit konugmaya baslamadan once bir sadaka ve-
rin, blr sizin iqin hem havrrlr, hem temiz bir ha-
rekettir. Bula,mazsanrz Allah yarhgayan ve acl-
yandrr r& Gizli konuqmadari önce sadakalar ver-
mekten kor:ktunuz mu? Madem ki yapmadrnrz
A1lah da size tövbe nasibetti. Su halde namaz kr-
hn, zekät ver:in Allaha ve peygErmberine itaat edin.
A1latr bütün yaptrklannrzda,n haberi olandtr s
(äirmez misiniz sunlau ki Allahrn gazabrna u§ra-
mrs bir karrme dostluk ederler. Onlar ne sizden-
dir, ne onlardandrr. Bilip dururken valan yere ye-
mln ediyorlar + Allah onlara giddetli bir azap ha-
zrrlamr.strr. Gergekten ne kötüdür yaptrklan s

Yeminlerini kalkan ediniyorlar ve halkr Allah yo-
lundan men ediyoriar. Onlara zelil edici bir azap
var s MaIIan ve evlätlan onlart Allahtan kurta-
ta.;rnaz, onlar cehennem ehlidir. Ve orada temelli
kalacaklardrr ä Allahrn onlann hepsini diriltip
topladr§r Bün, size yemin ettikleri gibi, Allaha
dr yemin ederler. Ve gerqekten birsey yaptrklarr-
Dt sarurlar. Bilin ki onlar yaiancrlardrr ,i §eV-
tan üstlerine atrlmrgtrr, onlara üsb olmugtur ve
Allelrr anmaF unutturmustur" Onlar seytanrn
häidir. Bitin. ki, seytanrn hizbi hüsrana u§ra-
yantardrr + Allaha ve peygamberine kargr ge-
lenler, en zelil kisilerdendir f. Allah takdir etmip-
är Id, muhakkak ben ve peygamberlerim galebe
d@e!tz. Elbette Allah kudretli ve azizdir + Alla-
ba ve ahiret gününe inanan bir toplulu§u, AlIa-
hE ve peygamberinin emirlerine karpr gelen biri-

-4t2-

yä<»oä<xerc§ol<4q3i3Ei.:*J ai

ieffiebHoH+täolg.3,leH3,6:ä:.ä?.erioieiel?pl9e}"§äe|eie,ieiei



AL-FIA§R (Ahirette toplanma)
süRESI

(McdtnCde inmi$ir. 21 6yettlr)

sini sever göremeasin isterse onlar, babalan,
hut o§ulfan, yahut kardeqleri yahutta
den olsul. Onlar öyle ki-silerdir ki, Allatr,
Ierine iman -nasip etmigtir. Ve orlan
bir ruhla kuwetlendirmistir. Onlan
urraklar akan cennetlere koyar. Orada
olarak kalrrlar. Allah onlardan razr olmuqtur.
lar da .Allahm lütfuna u§ramrElardrr. Allah
urlardu. Bilfux ki, Allah hizbi kurtulu*a
lerdir.

59 uncu SÜRE

Qok aeryarn vc rahmetl
tün varhklan
Allahm adr fle.

s Göklerde ve yerde ne varsa Ällahr taE(It
O azizdir ve hikmeti gok olandrr + O AlHr ki,
tap ehlinden käfir ola,nlan, ilk'de&,
igin yurtlarrndan grkardr. Siz onfarrn
nr sanmadrmz; onlar da püphestz H ,

dilerini Allahtan korur' sanmrqlardu. Dertea
latr, onlan hesaplama.drklan yerdea gftl gatlt
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yüreklerine korku diisiirdü. Evlcrini elleriyle ve

inananlann elleriyie yrkmac)alar. Ey ba,siret sa--

hipleri. ibret alur * EEer Allah, onlara sutgtin tak-
dir etmemis olsaydr elhette onlan dünvada 

^zap-
larrdrrrrdr. Onlara ahirette de ateg a"zabi \at li Bu
da onlann Allaha ve peygamberine äsi olmzrla-
nnda^ndrr. Ve kim ÄIlaha karsr äsi olttrsa bilsin ki,
ÄIlah. cezasr siddetli olandrr {' Ilurrlalardan kes-

tikleriniz de, kesmeyip köklerinin üzelinde brrak-
trklannrz da Allahrn izniyledir. Bu da bozgunculan
hakir bir hale getirmek igindi 'B Ve Allahtn onla-
rrn mallanndan, peygambeline verdifi seyler icin
siz ne deve sürdünü2, ne at oynattrntz. Ama Allah,
peygamberlerini diledi§i kimselerin üstüne saldr-
rrr. Allah herseye g;Jcü 5retendir is Allahtn köy
halhmdan pevgatnberine verdifl'i ganimetler,
arük Allahrndtr, ve peygamberin _ ve yaktnlan-
nln ve yetirnlerin ve yoksullarln ve -volda kalmtq-
olanlarrndrr. Bu da servetin münhasu'an zengin-
ler elinde dönüp durmama.st icindir. Pevr:;amber
size ne verir-se ahn. Neyi men ederse ondran vaz-
gegin. Allahtan korkun. §üphesiz Allah cezasl
siddetli olandrr E O mallar, muhacirierin yoksul-
lanna aittir. Onlar yurt,laundan grkarrlmrslar ve
mallarrndan edilmislerdir. Ve Allahtar ancak bir
lütuf ve rrza dilemislerdir. Allaha ve pevganrheri-
ne yardrm etmislerdir Iste sadrk olanlar ondandrr
jf Ve onlarrn goqrnesinden önce, yurtlarlnr hazrr-
laytp, orasrnl bir imatr kona§r haline getirenlele,
yurtlarrndan göqenleri sevenlere, muhacirle.re ve-
rilen ganimet payrna karsr gönüllerinde b;r istek
duymayanlara, ihtiya"glau olsa bile, muhacirleri
kendilerinden üstün tutaniara gelince, her kim
nefsinin hrrsrndan ve krskanqlrfrndan geqerse iste
kurtuiuqa eren odur rF Onlardan sonl'a gelei:ler
derler ki: Rabbimiz, suqlarrmrzr lra§rsla ve bizden
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önce inanan kardeqlerimize kars.r gönlümäze dir
haset verme. Rabbimiz, elbette sen, esirgeyen lac

acryansln # Görmez misin. münafik olanlan? Kli-
tap ehlincten küfre sapan kardeslerine derler lii:
Siz yurdunuzdan grkanlrrsanrz, blz de mutlakp,
sizinle beraber qrkanz, ve size karsr hig kimseye
Ltymay:r.. Sizinle sava^srrlarsa elbette size yardrJn
ederiz. Allah tanrktrr ki, onlar yalancrlardlr
* Yurtlanndan grkanlrrlarsa onlarla beraber erk-
mazl,ari ve sava.gta onlara yardrm etmezler. Yat-
drm etseler bile srrtlarmr dönüp kagarlar. Srnia
onlata da kimse yardrm etmez # Gerqek, (m4-
minler) onlardan daha krrwetli olunuz. Qünkü
Allah. onlarrn kalblerine dehset salmrstrr. Bu da
onlartn anlayrssrz bir topluluk olmalanndandry
& Onlann topu birden sizinle savasmaz. Ancak
müstatrkem yerlerde yahut da surlann arclrndb
garprsrrlar. Onlann gücü aralannda qet5ndi4.
Onlan bir topluluk senrr.un ama, kalbleri drgf-
nrktrr. Bu da düEünmez bir topluluk olmalarrrJ-
dendir s Onlar kendilerinden ez önce gelip dp
yaptrklan isin vebalini tatmrs olanlara benzerlep
Onlara acr bir azap var rß Seytan gibi: Hani insal
na <<käfir ol» de*r de insan käfir olunca, qüphesi2
der ben senden uza§rm, ben älemlerin Rabbi Al-
lahtan korkanm a Derken ikisinin de akrbeti ebe!
dl kalmak üzere ate§€ atrlmaktrr. iste zalirrrr
lerin cezasr budur lF Ey inananlar, Allahtan kor-
kun, herkes yarrn igin ne hazrrladr ona baksrn.
Allahtan qekinin, elbette Allah yaptrklannrzdarf
haberi olandrr s Ve o kisiler gibi olmayrn ki, Alla-
hr unutmuslardrr da Allah da kendilerini unuttur-
mus,tur. iste bozguncular bunlardrr s Cehennerrl
ehli ile cennet ehli esit de§ildir. Cennet ehlidil
kurtuluqa eren * Bu Kur'am bir da§rn üzerine in-
dirseydik görürdük ki, da§ Allah korkusundarf
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hu;ü iginde alga)rp g:rtlar. Bu örne§i in.sana dü-
.sünsünler diye p.elii jyoruz rF O Allah ki, O'ndan
gayri iläh yoktur. O, gizliyi ve agr§r bilir; esirger
ve acrr rn O Allair ki, O'ndan gayn iläh yoktur.
Hükümrandrr, I(utsaldrr, selämet verendir, emni-
yet bahqedendir, kcrruyandrr, kudret ve kuwet sa-
hibi her seyden yiicedir. Kendisine es ko;ulan sey-
lerden münezzel'rt,ir lF Allah yaratan, sekil veren,
kurandrr. Bütün g'iizel adlar O'nundur. Göklerde
ve yerde ne varsa O'nu takdis eder. O'dw, aziz ye

hikmeti gok oian.

60 mci SURE
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AL-MUMT.AFIINA (denenruaig)

SUR.ESi
(Medino'de iDrn]stir. l3 eyettir)

got ucr5ä ve rahmeti bü-
tiin varllklarr kapla,y:rn AI-
lahln ad.r ile.

+ Ey inananlav. diismanlarlmr ve düsmanlnrtnrzl
dosrt edinip, onlara dostluk göstermeyin. Qunkü
onlar hak tarafindan geleni inkär ettiler. Ve
peygamberi ve sizi F,abhrnrz Allaha inanryorsunuz
diye yurdunnz<ian glkardrlar. Benim yolumrla sa-
vaqmak ve nzamr elde etmek igin yur dunuzdan
gtktrnrz. Siz onlala sevgi ile slrlarlruzr veriyorsu-
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nuz. Berlse sizin giiledi§inizi de, agt§a
nuzu da bi)irim. trginizden bunu yapan
yoldan -sa,pmr§, ve ]<ötü bir yol tutmustur. $
galib gelirJerse?. size dügman
lar. Size etrlerini ve dillerini költilükle
ve sizin käfir cürnantzr isterler * Klyamet
yakrnlarrnrz -*ize layda velemez. Ye evlä
al'alrrzt (bir.iririnizin) agar. Allah yaptrkt
hepsini gölerdir s Gelcek, Ibrahin'de ve on

beraber clanlarda size güzel bir örnek var
]'iani kavirirleline clemislerdi ki: Biz sizden
sizin Allahtan gayri kulluk ettiklelinizden
uza§tz. Ve Allaha siz de inanrncaya kadar ar
da (sizinle) ebedi bir düsrnanhk ve nefret
mi;tir. Ancak, trbrahim'in babasma: <.senin

):ar'trrgalnla diieyece§in:, tra,kat Ailahtan sana
trecek hig bii' geyi men edernem» demesi

Rabbimiz sana gi.ivendik ve sana yöneldik.
gelece§imiz yel katrnclir äF Rabbimiz, bize,
re fitne krlma. Suqlarrtrrzr ha§rEla. Rabbimiz,
bette sen, :izizsirr ve hikmeti genig olansrn
Onlarda size, Allal:a ve ahiret gününe ka
umanlara güzel bir örnek var. Kim yüz gevirir
Lritrsin ki: Allah rnüsta§nidir ve en zi5'ade

dir 'F Urriulur ki, .Allah, sizinle diigmanltk
liuiziu arasina bir sergi versin. Allah
dir ve Ailah yarlrgarua ve acrmasl cok oiandrr
Allah din konusunda size kat'gr sa\rasmayan ve

3,urdunuzclan grkartrra5,anlara iyilik etmenizi
onlala äclil davrannlal'Irzt nehy etmez. Elbette
lah ädilieri se\/er' + ,Allalr ancak, din yolunda
karsr savasanlara ve srzi yurdunuzdan
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ra ve qrkmanrz icin onlara yardrm.da bulunenlara
dost olmanrzt nehy etmistir- Ontan seventer z -
tim ki-silerdir + Ey inartanlar, size, muh-aeir mü-
min kadrnla-r geldi mi olrlan deneyin" Allah on-
larm imanlarrm daha iyi bilir. Siz de onlarrn inan-
mrs olduklarrnr anla-vlnca, onlarr gerisin gerive
käfirlere 1-ollamaytn. Ne onlar käfirlere helätdir.
Ne käfirler onlara heläldir Onlara kocalannur ve-
rece§i nikäh para-rrnr verin. Ve nikätr paralarmr
verdikien sonra onlarr kendinize nikählanmanrz-
da bir vebai yoktur, Käfir kadrnlarrnr nikähiama-
ym. Ve onlan nikährnrzrn altrnd-a tutmayrn. Ve
harcadrklaunrzr isteyin, käfirler de size gelen mü-
min kadrnlara harcadrkiaunr istesinler. Iqte size

Aliahrn emri budur. Ararnzda, O, hüküm verir. Ve

Allah, herseyi bilen ve hil.:meti cok olanclrr & Ve
eslerinizin nikäh paralarmdan bir miktan eliniz-
den erkrp käfirlere giclel'se nöbet size geidi§'inde,
käfir kadrnlarrndan'--inenlp size göqen bultrnunca
esieri gitrnis olaniara ettikleri masraf kadar pa-
ra verin. Inandr§'rnrz Allahtan korkun + Ey pey-

gamber, inai-rmr.s kadrniar, hic birseyi Allaha sirk
kosrnamak, hrrsrzhk etmemek, zinada bulunma-
mak, goctrklitnnr öldürlnemek ve kendi gocukla-
rrndan bagkasrnr kocals.rrna ben do§urdurn diye

tanrtrp iftira etmemek Ve sana hayrrh ve güzel
islerde karsr gelmemek sartiyle biat etme§e gel-

clikleri zarnan biatlarrnr kabul et ve onlar igin
-A,llahtan yarhganma dile. Etbet Allah, yarhgama
ve aclma-sl qok olandlr # Ey inananlar, Allatun
gazabrna u[rattr§r kavimle, dostluk etmeyin. On-
lar ahiretten yeise dügmüglerdir. Nasrt ki käfirler
de kabirdekiterden üruidi kesmigierdir. a).:
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Gn irnci SURE

AX-SILF (hanh nizannr)
STJREST

l,,ladinf .lr rnnt:i.il, ,4 .,!( llit

Qok ac;lyan ve rahmeti
tun varhklarr kaplayan
Iahrn adl ile.

.l Göklerde ve verde ne varsa Allahr
ede:. Ve Allah aziz ve hil.;meti qok olandrr.
inananlar. yapmllacagrnrz seyi nigin söylersinizf

-1i Allah rrazarrnda er: ko'tti sey, yapmrvaca§rnrz -se

zdir'. $ Muhakkak ki, Atlah kurgunld
gibi dizilerek kendi yolunda sava.sanf

IIani Musa kavmine: Ey kavim, ban{
ne tiiye eza verit'siniz? Oysa ki benim. Allahrn size

gonderdigi ueygamber oliu§umu hilryorsunuz. Al
ma onlar. i§ri yola saplnca Ailah da göntillerini
batrla nreylett,irrti. Allah bozguncu kavmi Aogru yo}

ia iletmez, + Haui Mer yer:r oglu isa: Ey Israilogul
larr demistr. Muhakkali ki ben size benden sonrd
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gelecek ve elilndeki Tevratr gerqekleriecek ve acll Atr-

met olacali bir'peygamberi müideleyen Allah elqisi-

yim. Ama O, onlara acrk delillerle geldi§'inde: «Bu

düpedtiz bir büyü» dediler'. ,F Ve Müslümanlt§a
dävet edilcli§'i haide yalan yere Allah hakktnda
iftira edenclen daha zalim kim vardtr? Ve Allah
zalimleri dogru yola iletmez. :ß Allahtn nurunu a-

§rzlariyle söndürmek istiyorlar. Allah ise, käfir-
lerin zoruna gitse de, nurunu tamamlayacaktrr.

+ Öyle bir Allah ki, peygamberini müsrikler iste-
mese de dini, bütün dinlele üstüu olsun diye,

gergek dinle do§ru yola yöneltmistir. I Ey inanan-
lar, sizi acr azaptan koruyacak bir ahs veris haber
vereyim mi? lF E§er Allaha ve peygamberine ina-
nlrsarlrz 're Allah yolunda mallarirntz ve canlartnrzla
savasrrsanlz hakkrnrzda hayrrhdrr, e§er bilir'-"eniz.

fi Sizin suclatrnrzr ba§rslar ve sizi altlarrnulan rr-
maklar akan cennetlere ve adin cennetlerinde gü-
zel meskenlere kovar. Bu, büyük ongunluktur. +

Ve d.aha alzu etti[iniz seyler yäni, Allahrn yardrmr

Je vaktn bir Iethi inananlala miijdele s Ey inanan
lar, Allahrn yardrmcrlarl olun (emirlerine uyun)
nitekirn M..ryem o§lu isa cla iravarilerine: Allah
yolunda yardrmcrlalrm kimdir clemisti de havar.iler:

«Allah yolunda yar drmer-
larr (Allah tarafrndan y o I 1 a n m l-s,
yardrmcrlar') biziz>> demisierdi. Der.ken israilosul-
lanndan bir grup inanrnlsü1, bir grup da käfir
olmustu, Biz ise inananlan kuvveilendii'erek dü§-
maniarula kargr muzaffer krlmrstrk,
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62 inci SÜn.E

aart I t,>'t.

AL-CUMUA (toplantr, cuma gtimü)
. SÜRESi.

Medinede inrnistir ll .ieeitir

(.'01( acryalr ve rahrmctl'
tiin yarhklan kaplayarr
lahln arfu ile.

iF Göklerde
eden, herseye hä
gok olan Allahr
kendi aralarrndan ibr pevgamber gönder-rn
Ki onlara
animadadrr.

äyetlerini
Ve

okumacladrr,
kitabr

on l.a.

ve
meti ö§retmecledir. Oysa ki önce onlar acrk
saprkhktaydri;rr. r& Ve henüz onlara kabrhnarn
olan baskaiarrna (ög'r'eimecledir). Allair aziz ,reit
meti cok olanr,lir. iF tsn .tllahrn ih,sanrdrr ki
di§ine verir. Ve Allah büvük ihsa,n sahibidir
Kendilerine Tevlat yollananlar ve sonra onunle
met ebmiyenler kitaplarr tasryan es;ege beqqtrl'l,..r
Allahrn äyetlerini yalan sayanlar icin bu bir
nektir. Allah zalimtreti dofru yoia iletmez,
De ki: E-v Yatrudi olanlar, kendinizi gercekten
bür insanlardan fazla Allahrn dostu

i)

l)

:)
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ve dogru aiJamlarsarlrz olrimü isteyin bakahm. +
Ellenyle hazrrladrklart qeyler J:üzünden ölümü lric
bir zaman istiyenrezler. Ve Allalr zaiimleri bilendir.
rs De ki: Kaqrp durdu§unuz ölüm yok mu? §üp-
hesiz size ulagacakttr. Ve sonra gizlivi de aqt§'t da
bilen Allatrrn huzuruna götürtilet:eksiniz. O size
Lrütiin )raptrk'lannrzr haber verecek. s Ey inananlar.
Cuma günri nau:azt icirt nida eclilince hemen Al-
lahr annrr\,a kosun. ALs verisi biraktn. Bilirseniz
hu- hakkrnrzda hayrrhdrr. 't Namazr kildrktan son-
ra artrk cla§lhn. Allahrn jl-lsanrnr arayrn ve Al-
Lahr anrn ki kultulusa er'.:'slniz. iF \r'e onlar bir ti-
r"alet yahut r§lence gör'ünce ona dahp seni ayakta
[r:rraktr]ar. De ki: Ä,llahrn katrndaki sizin ic:in, alrs
r;eristen ve eglenceden dalra lrar-rt'hdrl ve Allah
uz:k ver'enlr:rin en har irlrsrtirr.

63 irncü SURE

Ä!- IWUI§A FIKUN (bozguncular)

SURESi
Mc{rrn.dc inrrlitrlir'1tr itr,ctlir

- 
'I4Z 

-

Coh aerrarr ve rahnreti hü-
turr varllkiarr kaplayan Al-
Iafurn adr ile.

rF Miina{rhlay ser-rirr rTanrna ge}inr:e, dediler ki
Tanikhk ederrz, serr ellxtte Ällahin per;gamberisrr:

t so++r,+l +gt*ri.r*?+ri*§*+.<a *<,a++4



Altah bilir ki sen elbetl,e onun peyganrberisin"
Atlah tanrkhk eder ki eltrette m.irrrarlklar
dirlar'. t: Andlarrnr kaLkarl edinutisl:rciir de..

Ailal-r yolunclan saptrrrnrslartirr'. Ne kottidur
)raPttklarr. a Bu da elbett'. önce ina.nril soru'a
fir olduklanndandrr ve Allah ontann gön
tnühiirlemistir ve onlar ani:rvrssrz kisrlerclir. +
onlar'r gördü[ünde vücutla-rr hosuna gider ve
surla-r'sa sözkrini dinlersirr. Sanki da;*anrnrs
rester-lirler. Hel i;ayhayr kendilerine karsl savar
onia-r düsma.ndrr. Onlardan sakrn. Allatt
ke.hretsin. Nelt'r:e de kaurhvorlar'. ä Ve ,

Gelin de Allahrn peygarab:i'i hakkrnrzcla
ma dilesin denilse ala:.. ederek baslarrnl sallar

Ve görürsun ki, ululuk satarak dörrüp giderier.
tsa§rslanrria dilesen cie diiemesen de oniar igin
ciir. Allah onlarr hicbir zaman yarirg-arnaz. Ve
bette Allah bozq,uncuiarr clo$rra yola iietmez.

Oyie Bisilerdil ki cnlar, Allahrn pe.v-gam'oer

:/anrnde olan.lara. «Bir'gey verme5rin de da.grhp
sinlet:» derlet. Gtiklerin ve yerin hazineleri
hrndrr anra münafülal anLamazlan. s Derler
Medineye dör-riirtce tistün olan. asairhk kisiyi
dan qrkalrr. O;vsa l<i üstünliik Allirhrn,
nin vc inananl,rrindrr. Anta münatrklar bil
+ Ey inananlar, mallar.rnrz r.e evlätla1'mrz
Allahr anmaktan ahkoynrasm. Bunu yapan
rana u§rayacaktrt. & Birinize ölrinr gelip ga
dan, Rabbirrr, beni bir krsa müdclet da,tr-a

meyip brraksavchn cia, beniL' saäaka vermeye
hssaydrm ve temiz kurll.arrndan olsaydrm
rnecbul olntaüan size verdi§äniz nzrklardan
faka verin. cF Ve Allah eceli geien kisiyi hiqbir
man geri brrakmaz. Ve Allah bütln1
clan haberi olandrr.
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64 uirma[i SI-JRE

An-TAG,etsUN (l«argrhleh aldatrn-na)
SURES[

(Iv[ccline'Ce int--r-r:slli 1S ävettir.)

Qoh aelyaia ve rtanr,rareüi hii-
tirn varhklarl haplayan,{I-
nahln adr ile.

a Göklerde ve yercle x1e vatsa A]lalrr t,aichs
erier. Hi.ik'üniral:.llk Ollrril-lour, .siikür Onadtr. Ve G
herqetrze gücti yetendir. är Ovle blr A}lah ki, -\izi r,a-_

ratr-r:l-strr ve sizclen inanatt rla valdlr inar-linryan da.

Ve ,Ajlah büt;ün yaptlk)ar:n;l.zt görenciir. s Gökleri
ve yeri gerr:ek olara,k tal'a.t.n:rst.rr. Size .sekil rzer-

mistir ve geklinizi en gilzel bir tarzda p1svfl;1r-ra

getlrmistir. Ve Ona clCntilecektir. lF Göklerde ve
yerde ne varsa bilir, sakladr§lnlzl ve aqtga r;r-trdtt-
punuzu biilr ve AIIalr kalbierde oianr zi'raclesrrrle

bilendir. s Daha önce l:iifre sapaniarrn l:aberi p,el-

medi mi size? Onlar 1'aptrkla,rtnln rehaiini tat,tr-
lar" Ve onlara acr bir ä,2ä,p vär: i& Bunun sehei:i,
pevgaurberleri onlara aclk etrelillerie geldikleri
halde onlarln: tsir illsan rnr bize do§ru vo)u
g[rsi,erecek. Deyip käfjl olnralan ve 5,-üz qer lr:::e-
leritiir. Allah rnüsta§nidil ve gükre ziyadesiyle )ä5rtk
olandrr. s Käfir olanlar sanular ki; öldükten

- 
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sr;ni'tr ltic dirilmiyecekler. De ki: Evet, Rabbime
ederirn ki rnuhakkak (0'na1 döneceksiniz.
da ne '1ra.pit-,isantz size h-rber verilecek. Bu ise
lsh-r
ve
la.ir
gun
g'.{n

pek kolal,drr, # Allaha,
inclirdigimiz ntu r. inanrn

peygarn
Ve l-

trr.e'rcltrna.crka.ca§r gtinclul Kim Allaha inanrr 'r'e

iriler yapalsa Allah onun günahlarrnr ba§'lsiar
o!1u aitlanndan rrmaklal akan cennetlere
kaip:.ak üzere kovar. Bu büyük ongunlu
;r' \r'e kifir olanlar ve delillcrimizi valan
cetrennernliktirler'. Ve orada ebedi kahrlar. Va
cak yerierin ne kötüsüdür' orasr. s Higbir
Al-lshin izni olmadan gelip catmrz. I(im
innirlrsa-- Altah da onun gönlüne dofru yoiu
terirre Allah hetseyi bilendir. a A[aha ve
bere itaat edin. Yü cevirirseniz peygam
acrk trir tebli§ dtiser. a O Allah ki. ondan gayrr
latr yokLur. Ve inananlal Al.laha dayansrn. rß

inananlar. mnhakkak ki, eglerinizden ve evlätla
dan size dügman olanlar vardrr. Onlardan
E§er suclarrnr ba§rglar, onlara iyi muamele
seniz, Allah da suclan ba§rslayan ve
s Muirakkak ki, mallannrz, evlätlanmz size
dir. Bäyük ecir Allah katrndadrr. is Allahtan
ktr.n. Ve gücünüz yetti§i kadar dinleyin, itaat
ve iyilik volunda, mallannrzr harcayrn. Bu,
icin havrrhdrr. Nefsinin hrrsrndan kendini
ya,ntran kurtulusa. erenlerdir. a EEer Allah
da güzel bir tarzda borc verirseniz (Allahrn
ti§i bir iyili§i yaparsanrz) Allah verdi§inizi kat
ariianr ve sizi yarhgar. Ve Allah si.iktirleri
ed-en ve merhamet edendir. ta Gizliyi de bilir
da. O, eziz ve hakim olan (A11ah)"

ve
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65 inci SÜRE

ALTAE-AK (boEama)

SURESi
lt..i'it;,rrl, rr,, r,' ,i'.-'ri.

"gtaarF?aaa+a 
+ffi § +.-aas+a3t Ot

Qtk acr.1'an t'e rallmeti hii-
tiin varhlilarl kaplayan Al-
IaIirn adr ile.

+ Ey peygamber. kadrnlan bo="ayaca§mtz za-
rnan, lenriz olduklan vakit bosayln ve müddet-
lerini (iddet müddeti) iyi lresaplayrn. Ve Rabbiniz
ßltahtan korkun. OnIarr evlerinden grkarmayrn.

Onlar da qrkn:asrnlar; ancak agrk bir iffetsizlikte
lrulunurlar.sa o haska. Iste Allahtn cizdi§i strur-
lar bunlardrr- Ve kim Allahrn gizcii§i srmrlan asar
sa kendi nefsine zfrlnretmis olur- Bilmezsin helki
de Allah bundan srvnra ne ihsan edebilir. tF Kadrn-
Iar rnüddet.lerini tan:amia3;rnca da onlarr iyilikle
ahn veva crnlardan iyilikle ayrlhn. Ve iginizden
iki kisiyi de t,anrk olarak bulundurun ve tantklt§t
Aliah jcin clo{ru- vapnr Iste Allaha ve ahiret gü-
riiine inananlara bu tiiriit verilmektedir. Ve kin
Allalrtan eekinirse Alla!: cr-ira bir crkts (Srkrntrdan)
yaratir. lF Ve or:u kre}.:lrl-r-rerlipti yerden rrzrklandrnr.
Ve kirn Alleha dayanrnli O yeter ona. Elbette Al-
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lah vaadini yerine getirir ve AIHh her qeye $ir
miktar täyin etmistir. + Adetten kesitip kesihle
diklerlnden süpirelenen ve sizin de süohelendifiirliz
kacfunlar iqin bekleme müddeti üq aycLr. Hie äclet
göt'memis olan kadrna da bu müddeti verin. de-
beler iqin miiddet cto§urmalanna kedardir. Kim
Allahtan korkar.sa isteiinde kolaytrk bahsedifir. +

Allahrn size inclirdi§i emir budur. Ve kim Allqh"
tan l<orkarsa günahlanni ba§rslar ve ecrini {ü-
yütiir. s Onlarr tbogadrgrnu§adlniarl) meskenipr-
zin imkänr nispet,inde kendi binanlzda oturtun. O-
na korku ver"ecek bir siddeb gösternreyin. E$er:
gebeyseler do§uruncaya kadar ihti"vaglarrnr kpr-
grlayrtr ve gocuklarrnt sizin rgin emzirivorlarsa !ic-
retlerini ödeyin. Ve imkän nispetinde bir birinipie
aniasrn. Fakat bu hususta (ernzirme) bir zorlrrk
qrkarsa baska bir kadrn cocu§u emzir-qin. qF Imkiln-
lan genis olan, O imxäna göre nafaka yersin. dlz-
kr dar olana gelince, Aliah kenclisine ne verifse
onun bir krsmrnr nafa!<a ola.rs,k versin. Allah kilrn-

vei'cli§i m biL mtikellefijlet
Allah gü :-]n kolavlrk Ve-
Nice seiri kr Rablannrn ve

Onr-rn pei;gambellerinin emir'!erine karst geln[!s-
lerdir cle biz on1r'n,cetin bir hesaba eekmisizhir
ve onlarr heläl< etmek suretiyie azaplan,,truusrrq[rr'.

;P Ve onlar yairtrklarmti'l vebalini. taimlglardlr, ve
isierjlin .qonu hüsran olmusiur'. t Ail:rh oniara lge-
tin bir azap da hazrriarn4sttr. E5r dii.srince sa4ip-
leri, ey irnan edenler, Ailahtan kor.kun, muhpk-
kak ki Allah, size iiE'iit olarak Kur'anr indirmisltir.
s Peygamberi de göndermi;tir. O size Allahrn algrk

äyetlerini okumadadrr. inananlan ve iyi iqler pa-
panlan karanJrklardan aydtnllga grkarmak i(in.
Kim Allaha inanrr. ve iyi iqler yaparsa onu eledl
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Lalnrak üzere altlartndan rrtnaklar akan cennetlere

koyar ve Allah ona elf gttzel rtzkr verir- * O 'dllah
hi veri gö§ü ve yer yüztini.i t:e onun benzeri olarak
gö[ü yedi kat t,aratnltstrr, Bunlann arastnda emri
inip durmadadrr. Allal'rtn herqeye gücü yettipini
arr}annarnz ve bilgisirrin her qeyi kugattr§rnr kavra-
nranrz igin.

66 rncr SURE

.. 4., u.. 4... -. t.. a aaa. a a a aaaaaOaCiXa.a)' aaa aa a' 6^41

AI-TAHRIM (vasak, tlanam)
SURESi

l

:
Mr.rii»Edr ii,r,riit;r 12 äl'ettir

t a +a a a,4 aact ( a i l'aa ac? rt *tt la3a a{ a+14

Qok acryan ve rah'rnel,i hrii-

l,ilrl varllklart kaplayall .,S,!-

Iahr» adr ile.

+ Ey petgerrlber. zetcelerinin nzastnr ar?rra-
r ak rte diye rlllal'rrn salta heläl eiti§ini kendine ha-
ram ediyolsurl re Allah ):a§tsltyan ve acryandtr. {
Gelcek. Allair, 5'eminiuizi cözme.yi size mesrri )i;]-
r-rrrstrr. Ve Allah velitrizCir vc O helseyi biien r:e

lrikr:teti cok olandu'. s Hani peygarnber, zetcele-
rindr:n biline l:ir su tevdi etmisti de zevce.si i:u
sözii baskasrn:r haber velmisti. Allah-da bunu pey-
gan:bele acrnca, peygarnl.l'er: Bu olaytn bir krsmrr-rr
a,ql),:lamts bir ktsmtnl sä1rlsrnsrni.trr. Pel.gariber
hunu zerrcesine haber verince O: Kim l-iaber verdi



bunu sana clenristi. Peygamber de demisti
Hergeyi bilen ve her'ge5'den haberi oian haber
di. + Ikiniz (Hazreti A5'ge ve Hafaza) Allaha
ederseniz cürrki gerqekten kalbleriniz suga
migtir (Hayrr'lidrr) ama, peygamberin aley
yine birlesirseniz Onun yardrmcrsr Allahtrr ve
raildir. Ve inananlarrn en temizi ve melekler

O atesten ki vakrtr insanlardrr. Ve kibrit taslariryle
de harareti ve aievi co§ahr clulur. SidJe'rli ve güg-
Iü melekier d.e Ona memurdurlar ki, Allah ne $m-
retti5;56 icra edel'Ier, isyän etmezler. Ey käfil olfrr-
Iar, bu gün özür bildirmeyin. Ancak ne -;aptrysatuz,

Onun karsrL[r ile cezalanacaksrnrz. + Ey inanp,n-
lar. Allaha halis bir tör,beyle ttivbe edin, umulul ki,
Rabbiniz günahlartntzt ba§tslal ve sizi altlarrndan
rltnaklal akan cennetlere kovar', o gün Atlati pev-
gamberi ve inana-nlaldan onnnla belaber bulunan-
larr hakir gör'mez. Nurlalr önlelinde ve sa§ tafaf-
larrncr.a ko.:up parlar cia cnlar Rabbimiz: Deiler
ltulllilluzu tarnamla. Bizi ba§rsla, ,süptresiz sen lher
seye gücü yetensin. + Ey ire),gamber, käIi
miinafrklara lialsr sava.s ve sert daylan.

ve

J,urtlarr cehennet'trdir. Vai'rlacak vellerin ne
südür' olasr. ;f- Atlah käIil olanlala Nuh'un
le ve Lüt'uir kat'tsryle öt'nek vermeciedir.

lin>> ciendi. + Ve Allah irratraniaLzr Filavnri
l'rsinr ör'nek getirmecietlil'. Hani o kaci,rr: R

ka-

in-
e
gi-

de
ivi kullalrirrrzdan ikisinin nikähr altrnrlavdr
kocalarrna kar.st htl,aneti,e bulundula,t' rla o
-qan onlalr .AIlahtn ceza.srndan kultararrracir.
Onlara:,Cel'etrtreme git'enler'le beltri-rel a.1e
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l:!ar:Ja:r,,.r11:'1

demisti ba-na cennette hir yurt trazrrla ve beni Fi
ravunda,n, onun yat:üttrnd,an ve zalimlerd'en kur-
'tar. iF Ve lffetini kcrt.tmus olan f,mran krzr Mer-
yern bir örnek veYmekleclir. Biz ona ruhu-muz-
dan üftemistik. O Ratrbinin.sözlerini ve kitaplarmr
dofirulamrsür. Ve itaat edenlerdendi.

67 inci S{-IRE

AL-MÜ[-K (mrüiltr)

SLJRESI
lltrr!:l<orln irrrr,:irr :il iy,r't;ir

Qok aclvan ve ral'rmeti bi-i-

tiilr varhklare kaplayan Al-
latntm adr ile.

,F MüIkün sahibi olan ve gücü her.seye yeten
(Allatrrn) sam yücedir. ,e O A1lah ki hanginiz daha
güzel isler yapacak, denemek igin älümü ve ha-
yatr yaratmrstrr. O a'ziz olant- ve esirgeyen-dir" 'F O
Allah ki, tabaka tabaka yerli'kat gd[.ii yaratm.r.strr.

Rahmanrn yaradrprnda higbir a;rkrrrirk görernezsin.
Gözünü gevir de bak krir gatiak görebitir misin'l
.t Sonra gözünü qevir de bir kere daha bir kere
daha bak. Gözün aradr[tm bulamaz hüsran iqinda
sa,na döner ve O, yorgundur. ts Muha"kkak ki biz,
dünya gögünü kand-iiterle beze,,1ik ve ontarr (Inen-
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-rnryanlarr) qeytaniara atrlacak geyier olarak
tik ve onlara kavurucu bfu azap hazrrladrk. tF

Rablanna inanrruyaniala cehennem azabr var
kötü yer<Jir orasr. iF Or"aya atrldrklarlnda isitirler
cehennen rteles aln:atia ve kaynaytp kabarrn
+ Nerecieyse htsnrrncian patlayacak gibi.
böiük atrldrkga bekgiier (Cehennem bekgileri.l
rarlar: «Size lrir korl:utucu gelmedi mi?.» s
vet, derier, nruhaJ<kak bize korkutucu geloi de
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mad.alar. rF Yüz üstü silrünirp giden mi, do§ru yo-
lu kolay buiur', y'ok:. ,-l'in,,.,ii'lz gi,:ten iui? 'F De k[:
Öyie bir Allahtrr ki, si.z[ 3iaratmisntr 1's 5iZe kulak,
göz ve götrül velmistir. I\e ke.dai' az süxl'edi;rorsu-
nuz. s De ki: öyie bir AUah ki, yer ytizilnde sizi

-vara,tmtsttr. Ve Onun hnzLii'unda toirianaceksrnrz.
lF Ve derler ki: Siz doglulai'dansani.z t-ru vaad ne
zarrtart _verine gelecek? cF De ki: Ilim. ancak Allah
indindedir. Ben ancak aqrk bir ihtar ediciyirn. a
Azabtn yaklagtr§mr görtince kä-tir^ olanlarrn yüz-
leri kararrr. Onlara,'«Iqte isteyip dul'du§unuz sey»
denir. a De ki: Allah beni ve trenin:le beraber olan-
lan heläk etse de acrsa da käfirlerl acr azaptan
kim kurtarabilir, söyleyin bana? ,F De ki: Rahman
Odur. Ona inandrk ve Ona güvendik. I(im agrk
saptkhktadrr. Yakrnda anlarslnrz ,F Söyleyin ba-
na. Suyunuz kuruyup gekitse k;-m size bir prnar ge-
tirecek?

6E imai SÜR]E

AL-KALAI\f, ([ra[erm)

SURESI
Mekkede inmistir. 52 äyettlf

Qok acryam ve rah*reü{bü-
t[,rrn vtrlnktarl kaplayan Al-
lahsri adr ile.

a: Nrin. Kalem, ve 5razdlklarr (hakkroa) qF

Sen Rabbinin nimeLiyle nlecnuu oimus de§itsin"

,1 -4t2-



rF Mtihakkak ki" sana ttikenmez bir mti
.s Elbette sen, yi-iksek bir ahiäka sair

Yakmda sen de gör'ürsün, onlar da görü
Hanginizin deli oldug'unu. t& §üphesizki
lundan sasanl da. do§ru yolu bulanr da
bilir. tp Yalanlayanlara. uvma. *' Onlara
davlanmant isterier, o zarlafi onlal cia sa
mu-qak davrauacaklannr (söylerier') ..F Cok
edenlerin, reyinde isabet bulunmayanlarln

rine uyma. s Aylp arar/ana ve söz
Hayn men eden, hadciini asmrs suqluya. +
soysuza dügük huyluva (uyn-ra). + Ma1 rn
evlät sahibi de olsa. tF Ona äyetlelimizi o
<<Eskilere ait masallar» dedi. t Onun
damga vuraca§'rz. * Biz onlarr (Mekkeiiieri)
qenin meyvelerini sabah elken
andlasanlarr denedi§imiz gibi
Insallah (Allah dilerse) demernislercli. ;F

Onuu üstünde Rabbinden gelqn bir.'musibet
maktaydr. Onlarsa uykudavdr. lF Derken
büttin mahsulü derlenmis kuru bir yere
tü. $ Sabahleyin birbirlei'ine sesler)

<<IVlahsulünüz ü devgirec ekseniz erkence kosun,>
* Det'ken yola diistüler ve birbirlerine gizlice
ler ki: * <<Bugün hicbir yoksula yol vermeyin.
se yarrrnrza gelmesin.>> + Ve kentlilerini
men etmeye kädir sayarak erkenclen gittiler

Bahqeyi gör-ünce: <<Yolumuzu
,s «Hayrr, dedilet'. Biz mahrum
den birisi: «Ben demedim mi size»
takdis etseydiniz ne olurdu?.» lF Dediler kr:
binrizin ;anr, yüeedir. Biz zalimlerden okiuk,
Birbirlerine dönerek, krneora§a baslaihlar. ä
bize, dediler. «Biz azgtrlmlstz», I Llrnultrrr ki,

var

yu-

bi-

+
Kötü

ve

bir
bah-

lar
ki,

us-
+

diye-

*

'tF

vay

iF

,It

yo
ivi

toplamak
cleneriz. s

saslrdrk»
olm ;6,IQu)Lrz.;;

dedi. Alla

-+jj-

tl

-$
'ä'::i:[iKi/=lQtL-§



-434-

s
$
rl,

*
$
lL'
öo
s
o

$

+ Gözleri yere dikili, üstleline zillet cöker, onlar
sa§ salim iken de secdeye ga§rnimrslardrr da -secde

edememiglerdir. rF Artrk, sen bu sözü yalanlayam
bana brrak. Biz onlarr bilmedikleri bir yerden ya-
vas yavas cehenneme qekeriz. .T Onlara mühlet
veriyorum. Ama azabrm pek siddetlidir. s Yoksa
onlardan ücret istiyorsun da a§rr bir borg altrna
mr girdiler? + Yoksa kayrp älemi onlann yanrnda
da onu rnu yazryorlar? + Rabbinin hükmüne sabret.

Ve bahkla arkadaq olup dertten bo§ulmus bir halde
Rabbine nida edene benzeme. + Rabbinin iütlu ye.
tigmeseydi elbette bir yele kötü bir halde brrakrlrr-
dr. + Ama Rabbi onu segti ve iyi kisilerden kridr.

tF Neredeyse käfirler Kur'anr duyduklarr zalmarr,

seni gözleriyle heläk edeceklerdi. Onlar derlerdi
ki: «Bu bir delidir.» t Oysa hi, O, ancak äier::lere
bir ö§iittür.
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69 uncu SURE

EL-HAKKA (gerqel()

SURESi
Üfek'<eCe inmistir 59 eyettir-

.ta+to+'Qxlo/r o a&..

Qok acryan ve rahmetl bü-
tiin varhklarl kaplay.rn Al-
lahrn adr ile. r

;ß Gercek otan (kryamet). + Gercek lkrya,riret)
nedir'?- & Sana gerge$in ne oldufiunu bildlren gey

!a.ra birbirr a.rcLnclan musg.llat etti. Onlan gö(me-
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yiizii rze cia§lar birdenbire bilbirine qarptp da§rltn-
ca. + iste o gün anslzrn gelgeli (kryamet) väki
olur. * Gök yarrhr, o gtin bos bir hale gelir. tF

IVlelekler etrafta toplantllal ve Rabbinill al'srnr o
gün sekiz melek tastr. 'ts O güu halleriniz ortaya
grkanlrr vr: hic bir -qeyiniz gizli kalmaz. + Ve ki-
tabr sa§ van:ncian verilen der ki: «Gelin iste oku-
yun kitabrmr. * Beu zaten (Ktyamet günü) hesa-
blma ulasaca§rmr bilivoldum.» tr Ve o hognltt ol-
tlugu bir yasayrstadrr'. s Yüce cennette. t' Meyveleri
eliniir altrnda. r' Geqrnis günlelde yaptr§rnrz islere
karsrhk artrk afiyette vi5,'ip icin. tF Ama. kitabt sol
vanrndan velilen der ki: .I(eske kitabtm velilme-
seldi. + Ve keske hesabrnirn ne olduäunu bilme-
-seydirn. cF Keske het' isim öltimle .sona ersevdi. lß

Mailalrm ise \ralamach. la Kuvveti.m tükendi gitti.
l& Tutun onu da zencire vurun. s Sonra da cehen-
nenre fu'1at111. äSonra uzuulu§u vetmis arslll zen-
cire r.urun 4 O, rrlu Allaha inanrnazdr lF Yoksullara
viver:ek velmezdi. + Bugiin artrl< ona burada bir
kolulucu yok. + Ve irinden gaylt viyecek yok.

rF Onu rla ancak suclular- ._\,er. tF Artrk gör'dügünü2.
+ Ve gör'med,i§iniz (hakktna). + Elbette bu aziz bir
elcinin söziiclür. t' Ve sail sözii de§il ne l<aclar az
lnar-irlsurrz! 't Kähitt sözii de de[il; ne de az a-
ktl edcrsiniz! I Alenilelin Rabbinden indirilmistir.
+ Ve eE'el bize bazr läIlal isnat etseydi. +. Flbette
onu kuch'etinrizle 1-al;alalchk. ä \/e sah damaunr
kopalrrdrk. lq Ve sizden kjnrse buna engel olamaz-
dt. {. Süphesiz Kur'an (F'enalr}-:lalrian,l gekinenle-
re ö[-i.ittirr. + Elbette biz btliL"iz ki icinizden yalan-
Iayaniar la)'clrr 'i Muhakkak ki Kur'an käfiller
i(:in haslet ifade eder'. r: Elbette O, tamamiyle ger'-
geht,ir. rF Ve sen bti1,ük Rabbirrin adrnr tenzih ve
ta!,:ills et.
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"AN-.IVTAARIC
.hasarnaklar)

(Miraclar,

SURESi

G*t §a4liaa1-a<?aal . tt t a a at ! w'oaaatla aea 9 § + r e. a.

Qok acrl-an le
ti r f) t.a r.l r lr I lt t't

Iahru adr ile.

Mfirir.lr t',,r.ir' 14 ;,(,li

rahnreti
äapIayarl

bii
AI

lF Bir sr'ran gelip catacak azabr sordu +
Iiäiilierin r,.lsrndan l<iurserrin rrza[rlitstrlant
aza»t. $ Ii4iraclarln sal-ribi Allatrtan (Gelecek az br)

jF lrfelektrel ve luh or.ia. sür'esi clli bin yrl olan bir
girndc qrkalrar. -f' Sen güzelce sablet, ir' Onla[ o
pürrü uzak g,örtiller. :F Biz ise vaktn Sörtirü2. | 

+

O gti mis macien gibr olur'. + Ve claglar, r{nk
lenk benzer. + Ve hicbil do.ct dostunu §or-
t17az. r'Ierini gör'clukleli halcle. Suclu o fU-
r-riin azabina l<ar'-ctlIk tiglunu veriltt'\,e razr olur.J +

l.;silri tle karciesini cie. 'ts Iienclisini bzrrrndrrnrrslo-
Ian kabile lrtrl].:rrrt ila. 'Y' Yer'1'Liz:iincie kim va{sa
he1, dunrp ria kendisini kttr'1,at'trtai; Cilc'r'. * Atpr,
:r:,::iiaii: vc,kl Elbetti: c.:i::trtteDr l aIDradadrr. 6

l---,P?.)/irE,»t)',+')}r)i.z:tsiäl.li.l)!!l:lij'rl-l:.:iliij:-';:l'l:lir-::l-:€r:':li:-'i-'i{-':;:i-;r'



srndan tutuip kendisine gcker. I Strtrnr dönüp
gicicni. s Ve (l{al) toplayrp iririktireni. iF Süphesiz
insan zayrf ve sabrrslz yaratrlmrstrr. 6 Bir musibete

u§rarsa stzlarur. a Bir hayrr ele geqirirse onu krs-
kanrr. S Ancak r.amaz ktlanlar baska. S Namaz-
Iarlnt daima 'eda. edenler. lF Ve maliarrndan belli
bir hak (yoksullara) tanu'lar. iF Dilenciye ve yok-
sula. ä Öyle ki.siler ki din gününti gergek bilirler.

5r Ve Rablarrnrn azabrndan cekinirier. + Elbette
Rablarrnrn azabrndan kimse masun olamaz" s

Oy[e kisiter ki rrzlarrnr k!]rurlar. reFsieri ve temel.-

lük eitikteri mtistesnq, arLrk onlar bu hususta a-

yrpl.anmazlar da. * Bundan citesini istevenlere ge-

lince, onlar haddi asanlatclrr. ,ß Oyie kisiler ki
emanetl.erine ve sözlerine sadrkirrlar. s Oyie kisiler
ki do§ru tanrkhk eclerler. s Öyle kisiter ki namaz-
lanno rnukayyet qlullar'. + I$te cennetl.elde ikram
edilenler onlardrr. s Käfilleie ne olu.v-or ki sana
do§'ru kosuyorlar. + Saädan ve soldan, glrrup gu-
rup. k Onialdan' naim cennetlerine ko-
nacaklarrnl urnan mr var? qF Imkänr yok. Biz
onlarl, bildikleri qeyden yarattrk. rß Doäularln ve

batrla-nn Rabbi hakkrna muhakkak biz gücü ye

teniz. s Onlald:tn äai-ra trayruhsrni verlerine getir-
meye kintse önülnilze gecemc.z. {. Brlak artrk onlarr
kentilterine biliiit'ilen güne karlar dalsrniar ve oya-
lansrnlar. a O gün kabtrierinclen grkarlar da, di.-

kilmiq hedeflere yönel.mis giiri koEarlar. s Gözleri
yerde, ästleline zillet gökmüs halde. iqte onlara
bildirilrnig olangiin, o günclür.
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yaratml§trr. 4& Ve size yerylizlincle hitkiler hi-
tirrnistir. :* Sonra da sizi ora-re (toprirrj;; rzr:tidr

ve oracian gtkai'tt'. ry' Ve Allah size at'zt bir ilosetzle

olarak. + Ve genis yo).iarila yürti_viin cfuye yaraL-
mrstir'. +F Nuh clemisti ki Rabbim, st-lpiresiz onlar
bana äsi oldtrlar ve mah ve evlhdl ancak ziyenmr
arttrrmrs olar-r ki-siye Lri,cir-tlaI'. r& Bü;vük hilelere
girisliler. :f Ve sal<rn dediLL-r', mäbutlaunrzt brrak
mayln hele ne Veddi ne de Suavi ne Yagusr-r, ne de
Yauku ve Nesli brrakmayrn. + Muhakkak ki onlar
birqoklalrni yoldan grkardrlar, zalimlerin ancak
saprkh§'tnr arttlrrrlal'. a Suqlarr yüzlinden sulara
bo§'uldular. Ve atese atrldrlär da Atlahtan gayrr bir
yardrmcr bulamadrlar. lF Ve Nuh demisti ki: Ralt
bim, yeryiizünde käfirlerden tek kisi brrakma,

'ß Stiphesiz onlarr brrakrrsan kullannt yotdan gr-
kanrlar ve ancak saprtmrs ve iyice käfir olmuq
evlätlar yeti,stirirler. ,ß Rabbim, suclan ba§rsla,
anamln, babamrn ve inanarak evime gelenlerin,
erkek ve kadrn kulundan inanmrslarrn suqlannr
ba§tgla zalimleri mahvet, onlann heläk seb€p-
lerini artrrt /

72 inci SUR E

AL-CiN (cin)
SÜRESi

Mel<kede lnmistir, 28 äyettig
aaal aal lllt)ar tr.rt )taa.aa'af a.rr)a.))»,

Qok acryan ve rahmeti trrü-

tün varhklarr kaplayan Al-
lahrn adr ile"

s De ki: Bana vahyedikii ki bir cin topiutufu
beni dinledilcr dediter ki: «Biz hayret edilecek bir
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cak liabbimi qa§ruyorunl, kiiu.se-vi Ona ortak ko;-
mryorlrm. * De ki, benini size zaral' vet'rneye de,

do§ru yola yöneltmeye de gücüm yettrie-7. ,ß De

ki: Beni kim.se Allahtn azabrnCan kurtaramaz ve

ben Ondan gayrr sr§rnacak birisini de bulamam, qF

Bana düqen, ancak Allahrn emrini tebli§dir. I(im
Allaha ve peyga.mberine asi olursa cehennemliktir
ve ebedi olprak olac.ta kalacaktrr. # Sonunda, ha-
ber velilmi-s olan seyi göi'tirier cle yardtmcrsr daha
zayrt ve sayiiarr daha az kimmis a.nlarlar-. a De ki:
Size haber verilen cok rnu yakrn, yoksa Rabbim
onu bir müddet geciktilir: mi ben bilmem. rF Gaibi
bilen Odur, gaip cie kimseye acrhnaz. qe Ancak pey-
gamberlerden seqti§i rnüstesna, onlarrn d.a öulerin
den arkalanndarr gözetlevici yollar, + Gerqek, Rab-
Ierinin elciliklerini iyice yaptrkiarrni ve htiküm-
lerini bildirC.iklerini bilsin dive onlaun her halini
bilgittizle kusatrr, Herseyi tek tek tesbit etmigtir

73 üncü SURE

^$5\-ara§fta^a oo

AL.MUZAMMiT,
SURESI

(bürünen)

Me!(l<rJe lmislir. :0 r:..'ettit

Cok acryan ve ra.hrneti bü-
tün varhklirrr kzr.phyrru Al-
lahrn adr ile.

* Ey, bür'iitrrntis olau, + Az bir krsmt müs
tesna. geceleyin kalk. + Gece yalrsr veya ondan
biraz krsa, )$Veya biraz uzun; tane. tane ve yava§
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rvavas Kur'an oku. * Gergei<, -calla agrr bir sey vah-
yedece§iz. a Elbette gece kalkmak, sebatli da-

))anrkh oianlal igin Allaltr du.sünmc§e e

Ve sitalri tahm igin fel,iztidir. + Süphesiz,
gok r;in var'diL. + Ra):binin adtnl an. Ve Ona
miyle baglan. s O, do§unun ve bahnrn

Ondan gayn tapacak yoktur. Ona güven, On ko-
ruyucu edin. + Dediklerine sablet. GönI
onlara uy'rnarnakla belaber', oulalt kendi h
blrak Ve oniala krsa bir mtiddet rnehil ver q&

Elbetl,e katrrrrrzda a§tr zinctrler:" Ve cehennem
var. + Insanr bo§an yelrrek ve acr bir azap
onlar igin. + O gün )'er ve da§lal siddetli bir
srntr ile calkalantr ve hep-si esinti ile toplanmrs m
yt§rnlalura döner. + Siiphesiz bir size tanrk
üzele bir peygamber gönderdik, nitekirn Fira a
da peygamber götrdet:ristik. + Filavun pe
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laymrza geleni ol<uyun, nama-z krlin" zekät verin
ve Allahtn begenece§i bil is va.prtl. Siz ne hayrr
yaparsanlz,ondan daha haYit'ilslyie rntikäfattantr-
stntz. Aliair indinde [ra§t;lanm:. di.Leviu. Sttph-esiz

Allah suglärr ba§r;layan ve acryandrr.

74 ünci,i SÜm.n

AL-MUDASSiR (örtüuaem)
SURESI

llekl<ede lnmi-tir ;4 5 /.Irr(
ä41

Qok acl.yan ve ra!'nmeti hü'
tirlr varl k!:rrl l«aptnytrn rtl-
lahrn adr ite.

# Ey elbisesi5rle ba.stnt öt'ten. s Kalk ve kor-
kut, #' Rabbinin biiyüklügünü bil. cF Ve elbiseni
terniz tut. j* Putlardan kaqrn. iF Ve bir seyi, daha
ziyadesini ka.zanrnak icur ve basa kakal'ak verme.
a Ve Allahrr:a güven ve sabret. a O boru eahnca.
* Artrk ne güq bil gündiii' o. a Käfirlere kolay
de§'ilciir. + Beni ve yarattr§rmr artrk vapayalnra br-
rak. 4 O yalattr['rm ki kenciisine epe'rce de mal ver
mistim. t& Gözlerinin önünde duran evLätlar ver-
mistim. qF Ve gegimini genislettikge geniqletmiq-
tim. 's Ama O claha'cl.a fazlala,strtacafrmr umar. E

Ilayrl imkänsrz O, mfrcizelerirnize karsr iyiden iyiye
inat etmisti. ,i Ben de onu iE huzuru görmiyecefi
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bir azaba u§rataca§rm. + ElbetLe o ivii-'e
müs, kendit:e gör'e isi ölcüp biqmlstir. + O
sr nasrl da ölcüp bigeldi. re O kahrolasr
yine na.stl ö19üp bicme§'e devam etti. +

olEi

da
bir

baktr. lF Suratrnr ek.sitti, kaslalrnr qattr. 'F

döndü ve böbürlenmeye yeltendi. + Derken
kendine bu dedi eskiden beri anlatrlan bir
# Sadece insatr sözü. iF Onu kavurucu cehen
atesirre aLacaitz. +' Bilil misin kavulucu
azabrut. + Yakrp bitilil de hälä brralimaz. ,F I'l-
leri yakar bitirit'. it O cehennemin 19

vardrr. & Biz bu görevi meleklere verdik. Ve
dilerine kitap velilenlelin kavrayrp
gin ve inanmrs olanlann inancrnr
icin ve süphelelili gidermek icin ve gönul
hastahkh olanlal ve inanrnrvanlal Allah bu
nekle neyi kastediyol anlasrlsrn diye bu
lerin sayrsrnr 19 olarali takdil ebtik. Allah
di§'ini saptulr', diledi§ini do§lu yola getilir'. Or'
.cu ne kadarcirr', bunu ancal< Allah bilir:, Ve
ancak insanlara bir' ö§ütttir'. v" Hayn', ay hakkr
gir1. # Srynhp giden gece hakkr icin. S Aydurl
dcfatr giin hakkt icin. i& Cehennent, en
seylelden birisidir. s Insanlal icin uyaucidrr.
Iqinizden rleri gegip itaat eda:rleli ve geti kahp
yan edenleli. s Her can amellerinin rehinesiclir
Hele sa§ tat'af ehli. {' Onlar cer-rnetleldedir
konusup durut'lar'. I l\{üclimielin halini. # N
sizi cehenneme atan? derler, {' Onlal derlel' ki
Biz namaz krlmazdrk. l& Yoksulu cloyurnrazdrk
Bos läflara dalanlaldandrk. {' Krvameti valan
dtk. {' O[im gelip catrncaya kadar. '] Onlala
erlarrn selaatr favda velmez. lF Ne oluyor on
ki Kur'andan yüz qeviligr kacrytrrlar? a Yabani e-
.sekler'. r$ Aslancian kaqal gibi. v.- F{ayrr, onXa,rrn
her bitisi ister ki, kendilerine agrk sayfalar veril-

1

_{{5_

I



sin. + Hayrr, oniar ahiretten korknta,zlar. + Gerqeß,
Kur'an bir ö§ütiür. ,i Diley-en ondan ö[ät allr. +
Atlahrn diledi§inden gaylrsr, ö[üt alamaz. §ehinrl-
mey€ deger olan ve yarltgayan O'dur.

75 inci SURE

Qok acryan ve rahmeti bü-
tün varlrklarr Laplayan
AIIahm adr ilc.

s Kryanret giinü ne and etme§e hacet yol'
ki. + Kendi kendini itham eden nefs iizerine
and etmeve hacet yok ki: Insan sanlyor mu ki, ke-
miklerini toplayarnayrz. s Evet. (de§il kemikleri-
ni) parma[rnrn en küqük paigalartnr bi]e bir a-
raya getirebiliriz. + Hayrt', in§an yaktnrndakini bj-
)e, inkär etmek lster. s Kryamet ne vakit?. diye wr-

ra,r. s Vaktaki gözler salslllp dikilir. * Ay tutuhir
;f Günesie ay biileqir. + O gün insan der ki: "Ne-
rede kagaeak yer?.» ri Hayrr, vok kacacak yer. s
O gün karar ktltnacak j,er, Rabbinin katldrr. +

O giin insana, önce yapti§r da; sonra vaptr§r ela

haber verilir. * Insanrn uzuvlarr aleyhine tanrliitk
eder. iF Ozürlerini ortaya dökse de. + Acele eriip
vahyi okumak icin dilini oynatrp durma. + Elbette.
onu toplayrp unutturmamak da bize rliiser, ohuyup
tertip etmek de. * Biz onu okulken, okunusqna

"AI--KIYAMA (kryamet)

SURESi
llehke<Ie inirrislit 40 ä}etlir.
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uy. + Onu a.nlatrp bildirinek de elbette dü
§er. a Siz fäni ömrü seversiniz. ri Yannki
ka'le almazslnlz. + O gün bazr yäzler par

'F Ve Rabiarrna bakacak. a Bazrlau da bü-
rünecek s AErr bir tasaya dügeceklerdir. rF

ölüm anmda bir insanrn cani grrtla§rna ge-
rgrnlince.- e Ve etrafdakiler; bu ruhu kurtarmak

kim trir eksir getirebilir? deyince. a O (Son
sinde) aynhs vaktinin gelip cattrfrnr hilir. +

§tnr baca§'r tizerine koyar. s Ve sonra Rabbinin 1

zurllna götürülür. s O ne sadaka vermistir,
namaz krlmr.strr. i& Sadece yalanlamr;, yiiz
mistir. iF Sonra da sahna salrna yakrnlarinrn
nrna gitmistit'. lF Yazrklar olsun, sana,
{F Yrne yazrkiar olsun, yaztklar. * Insan sanryor
ki, kendisine üam hürriyet verilecek. {a O bir
la meni de§ii miydi. rF Sonra bir prhtr oldu, ve
lah onun yaradrhsrnr tamamladr. tr1 Clndan da
kek disi ciitler türetti. lF Bunlarr yapanrn öltiyü
riltrneye gucLi yetmez olrrr mu?.

76 rncr SURE

AL-DAHR (insan, dünya)
SURESi

M..kiieC(, !!r!i-tl 3l ivei!,r

C-'ok acryan ve rahmeti
tiin varhklarr kaphyan
lahm adr ile"

'i insanrn pek ehernmiyetsiz hir nesne oldu
§u zarnandan beri gok vakit gegmemis miclir?.

lle
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Rabbrnin hükmüne sabret. Ve onlaldan suclu ve
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nankörlere uyma. tF Ve sabah akqam a-
drm an. + Ve geceleyin Ona secdg et. Ve ge-
celer Onu takdis ve tenzih et. ,i Süphesiz
fäni qeyleri severler de O afrr gi.inü a-
tarlar (ihnial eclerler) . * Ejz onlan yalatttk
larrn üzuvlarrna kuvvet verdik. Ve dilersek,
nn yerine baskalannr getiririz. + §üphesiz
ö§üttür. Ve kim dilerse Rabbinin yolunu

on-

s Ve Allah dilemedikge onlar dileyemezler. Ve

bir

qüphesiz Allah bilgisi ve
+ Diiedigine rahmetini ihsan
bir azap hazrrlarr-mr;trr.

V7 inci SURE

hikmeti gok olaridrr.
eder. Zalimlere lact

i

&öGaa§{rl.

AL , MIJRSAI-AT (gönderilenler

SURESi
}trkkecit rnmril ir. sO avelttir.

Qok acryan ve rahmeti
tün varhklan kaphyan
lahur adr ile.

+ Ard: ardrna göntlerilenler (güzel fikirler,
lekler, rüzgärlay, äyetler). + Siddetle esenler
Emirlerini (ybryüzünde) yayanlar. + Doäruyu
lqtan ayrrt ede4lo. + O günleri nakledenler:
Af yalrut korkutma. s (Hakkr iQin) haber

\
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(kryamet) mutlaka väki olaeakttr. + Yrldrzfann r-
-sr§t karannca, 'F Gtik yanlrnca, + Daülar trz bt.rz,
olunca, + Peygamberler toplanrnca. s Bunlar hangi
gün isin gecilrtirildi?- JF Ayrrma günü (Kryamet)
igin. x Bilir misin nedir aylrma günü?. + V&f
hallerine o gänü yalantayanlann. # Öncekileri he-
lilk etrnedik mi? s Sonrakiteri de onlara katarrz-
+ Suqlulara böyle yapanz. s o günü yalanlayanla-
ru"r vay hallerine" cß Sizi bir häkir damladan ya-
ratmadlk mr?. li I§ (damlayr) onu emin bir yerde
tuttuk. + Betli bir müddete kadar. a f)erken yara-
trhsrnr takdir ettik. Bizim takdirimiz ne güzeldir.

4' Vay hallerine o günü yalanlayanlarrn. :F Yeryü-
zünü bir toplanma veri krlmadrk mr? 'ß Dirilere
ve ölülere- I Orada metin da§lar yarattrk ve size
tath sular icirdik. a Vay hallerine o günü yalan-
layanlann. + Yürüyün yalanladr§rnrza do§ru. * Yü-
rüyün, üc kola aynlmrs gölgeye do§ru. + O ne sizi
gölgelendirir. ne de alevden korur. + I{aleler gibi
alevlet frrlatrr. * San deveve benzeyen alevler. rF

Vay hallerine o günü yalanlayanlartn. }F O gün sö7
söyliyemezler. s Stiylemelerine izin verilmez. cizür-
leri kabul edilmez. + Vay hallerine o günü yalanla-
yanlarrn. + Budur ayt-r-ma günü. Sizi ve öncekileri
toplanz. tF Bir hileniz varsa yaprn bakahm. + Vay
hallerine o günü yalanlayanlann. s Elbette geki-
nenler göIgeliklerde ve ptnar baslarrndadrr. s Ar-
zuladrklan meyveler hazrrdrr. + Yaptrklarrrlrza
karsrhk afivetle yiyip igin. # Elbette biz, iyileri
böyle mükäfatlandrrrnz. + Vay hallerine o günü
yalanlayanlann" s Yiyin ve oyalamn bir müddet..--
Siz muha^kkak suqlulalsrnv. tF Yay hallerine o
günü yalanlayanlarrn. ,i Onlara rükü edin dense
etmezier. + Vay hallerine o günü yalanlayanlarrn.
ü Bundan sonra artrk hangi srize inanacaklar.
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78 inci SURE

AL-NABA (haberler)
SURESi

llekkedr inmi§lir- ,$ äyettir.

Qok acryan ve rahmeti
tün varhklau lialx,yan
lahm adr ile.

rF Bir loirlerine sorun durduklarr ne?. s
yük habel' lMahger). s O haber ki, onlar
düsmü,slerdir. iF Hayrr, yakrnda bilecekler s Yin
hayrr, vakrnda bilecekier. a Yer yiizünü bir
hat yaiagr yapmadrk mr? s Da§larr sütunlar
rak yaratmadtk mr? s Ve sizi gift gifi yarattrk.
Uykunuzu, crinlenmenize va-qrta krldrk. +
bir ör'tü krld:k. re Gündtizri de gegimi
zamant krldrk. + UstünüzCe yedi gök yarattrk
Ve partl palil vanan bir kandil yalattik" .s Ve
sif bulutlardan sular akrtt:k. a O sayede
lan, bitkileri, + BaE ve bahqeleri meydana
rF Süphesiz ayu'ma grinünün vakti belli
+ O gtin süi' rifürüiür de bölük bölük

+ Ve gök kaprlar gibi agrlmrstlr. 'F Da§lar
tulmus. ei'i5,ip duman haline gelnristir. CF Stiphesiz
ceher:trem pusuda durmaktadrr. + Asileri
igin- + Yrllarca orada kalacakiardrr. + (Orada)
ne irir serinbk, ne iqitecek birsey tadariar. + An-
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cak kaynar su ve irin. iF larn uygun bir ceza. re.

§üphesiz onlar higbil soru beklernezlerdi. äF Delil-
lerimizi hep yalanlarlardr. 1r Ve giz herseyi sayrp
yazmrgtrk. a Tadrn bakaltm ( ategi) . Biz arrcak aza-
brnrzr arttrnrrz. {a §tiphesiz cekinenlere kurtulup
var. 4 Bahqeler ve i,iztimler. cF (Orada) gö§üsteri
kabarmrs ve kendi yaslarrnda bäkireler. + Ve dolu
kadehler. + Orada ne bos söz duyarlar ne bir ya-
lanlarrra. + Rabbinden, Iazlasryia lütuf ve ihsan.
+ Göklerin, yerin ve ikisinin arasrudakilerin Rab
bidir. Rahman, Onun hitabtna nail olamazlar. a
O gün ruh ve meleklel saf saf dururlar ve ancak
Rablannrn izniyle konusurlar ve dofl'ruy.u söylerler.
+ Bu hak günüdür. Artrk dileyen Rabbrnrn hu-
zuruna bir yol arar. ,F Süphesiz biz sizi yakm bir
azaptan sakrndrrmadayrz O gün kisi, elleriyle ha-
zrrladr§rna bakar, käfir de: §e olurclu» der <<Keske

toprak olaydrm.»

I

79 uncu SÜRE

AL-NAZIAT ([<opa.np alanla.r)
SURESI

Mekkedc inmi;tir' 46 är,ettir

Qok acryan ve rahrneti bü-
tün varhklan kaphyan Al-
Iahur adr ile.

iF Qekip koparanlar (I{äfirlerin ruhlanm
husunetle kabzedenler). t Mülayemetle gekilenler
(Müminlerin ruhunu mülayimetle alanlar). + U-
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ucu Rabbinin elindedir. s Sen, aneak qekineni ge-
,kindir:ensin. tF Onu gordukieri girn. bir akgam
yahut bit' ku;luk vakti ya;amrqa donerler.

80 inci SIJRE

I\L-ABAS (vüz'[inü ekEitme)

SURESi
Mekkede inmrstrr - 42 äyt'ttir.

aaG.L<;G *ataaaO43r9§aa39ar'.9+l 3 ca

Qok acryan ve rahnteti bü-
tün vartrklan kapfuyarr AI-
lahm adr ile.

:F Yiizünii eksitl,i ve yüz qevirdi. (Muham-
rned). tF ]lanrna bir ämä geldi diye * Ne biliyorsun,
belki o. arrnacaktrr. {' Yahut da ö[üt kabul ede-

cektir de ondan faydalanacaktu', >F Ama isti§na gös

terene gelince. 'T Sen onun ü§tüne di.lstükge dü-
griyorsun. * O alrnmazsa sana ne? * Ama sana
koqup gelen. le Ve Ailahtan korkan kisi, s Sen
Ona alcltrlq etmi5zorsun. + Öyle Ce§il. Muhakkak
ki, Kur'an bir ö[üttür. + Dileyen. ö[üt alrr. +
(Kul"an) serefli sa5ifalardädrr. # Yüce ve arrnrk
+ Yazrcrlalrn elinde + Aziz ve iyi yazr-
crlar lMelekler). + Länet o insana, kim onu \üf-
re s[ir'ü]:ltryor?. + Onu neden yaratmrsttr?. + Bir
katre rneniclen (yaratnrrsi,rr da) ve halden hale
sol<nrustur. $ Sonra onun volunu kolaylastrnrls-
tr. (Dogum). iF Sonla ö]dürerek mezara sokmus-
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bur. # Sonra da, dilerse. onu dinltir. ,F GFrqek,
insan Onun emrini lam yerine getirmedi. + fnsan
yecti§ine de bir baksrn. rF Biz yagmur ya§dtrrdü.
s Sonra yeryüzünü iyice bir yardrk. + Orada t0hum
Iar bitirdik. ,F Üzüm ve vonca. s Zey|tn ve hrirma-
{ß Ve gesit gesit a§aqh bahr;eler. s MeyvelÖr ve
otlaklar. {a Sizin ve hayvanlarrnrzrn fa;ldasr iigitl.
* Derken o kulaklan sagrr eden sayha getip gattr
mr? ,F O gün ki.,si kardesincien kagar. & Ve anh,srn-

81 inci SÜRE

AL-TA.KVIR (dürülme)
SURESi

Mekl<ede inrn istrr 29 3vettir

hli
4i

c. ä Ve yrldrzlar karanncl.
+ Disi develerin sutü kes{-

ar L:ir araya Loplantnca. f
Denizler cosunca (Alevier haline geilnqe). a
ruhlar bedenleriyle birlesiace. rF Diri diri

Qok acryan ve rahmeti
tün varhklan kaphyan
Iahrn adr ile.

- 
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krza sorulunca. s Hangi sugun yüzünden öldiirül-
dün? diye. rF Kitaplar aqrlrnca. s Gökler kalktnca.
s Cehennem atesi yakr)rnca, {. Cennet yakrna ge-

tirilince. + ligte o zaB.ran) herkes ne hazrlladr§rnr
anlar (hangi muarnel€rye hak kazairdr§rnr). + m-
nüp kaybolan. lF Dogup yürüyen yrldrzlar. r& Bit-
me§e yaklasan gece. 'a Aydrnlanma§a baslayan
sabah (Hakkr igin). + Muhakkak Kur'an aziz bir
elginin (Cebiail) teblig et[i§i kelämdrr. s I{i. kud-
ret sal:ibidir ve kadli als sahibinin nezdinde yü-
cedir. sf Ona itaat eclilir ve güvenilir. tF Muhata-
brnrz deli de§ildir. ri Mtihakkak onu aydrn uftikta
gördü. it' O, vahiyleri gizleu:ez. 8'KuL'an taslanmrs
peytanrn sözü de§ildlr. )F Öyleyse nereye gidiyorsu-
nuz?. s O, ancak älemlere bir ö§üttür. * Ve iciniz-
den do§ru hareket et,mek isteyöne (ögüttür) +
Alemlerin Rabbr olar: Allah dilemedikEe, siz dile-
yemezsiniz. :

EZ inai SÜRE

AI--[NIFü]I'A R (bötrünrre)

SLJRESi
Mekkcdt- rr:r,rrg1ir'JO il-\,(,11ir,

Qok acryan ve rahmeti bü-
tun varlthlarr kaphyiur Al'
lahrn a{r ile.

s Gök yarr)rnea. rF Yrldrzlar darma da[.rn o-
lunca. + Denizler birbirine karrqrnca. + Itabirle-

/

_456_



her-

ce-

ki,

s
?

*
Size

Ne

rin altr üstüne gelince. ,ß, (Iste o zaman)
kes ne5zi öne almtqttr ve neyi geriye
(Neyi yapmrs ve neyi ihmal el.mistir.) + Ey
aziz Rabbrna karsr seni gururlandrran sey
O Allah ki, seni yarattr, sana gekil ve bigim
a Ve seni kendi beflendi§i bir surette yara
Haytr, siz hesap gününü yalanhyorsunuz. {&

melekler memur edilmistir. & Aziz kätipler
yaparsanrz bilirler {. Elbette, iyiler

'6 Ve elbette kötüler cehennemde ,s Ceza
henneme girerler & Ve oradan grkamazlar JF

misin ceza gününtin ne oldu§unu? s Ve bilir
ceza gününün ne oldu§'unu? rF öyle bir
kilnse kimseye yardrm edemeE. O gürr
Allahrndr"

83 üncü SÜRE

AL.MUTAFFIFIN (CKSiK

tartaurla.r) SURESi
(Mekke'de inorntrr 36 äyebtir).

Qok acryan ve rahmeti
tün varhklan kaplryan
lahm afu ile.

a Yazrklar olsun, eksik.taltanlara a Öyle
dir ki, onlar, birgey alrrlarken tam tartarlarda s
§ey verirken eksik tartarlar s Onlar tekrar

- 457
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kalkacaklanllr sanrllryorlar mr? lF O büyük gün-
de, s O grin ki, insanlar älenrlerin Rabbrntn em-
riyle kalkarlar * Haur. sirphesiz kötülerin amel
defterleri Siccindendir (günahlann kaydedildi§i
yerden) + Bilir misin Sir-:cin nedir tF Yazrlmrs bir
kitaptrr + O günü yaianlayanlann vay haline

s Onlar din giinünü yalanlarlard: s O güpü yat-
ruz äsiler vd sug isleyip duranlar yalanlarlar tF

Onlara ä)'etielimiz okununca «eskilere ait ma-
sallar>> derler + Hayrr, kazandrklarr seyler kalble-
rine yr§rlmrstrr da kalbleri pas tutmustur. qß Ha-
ylr, o gün onlar elbette Rablarrnrn ihsanmdan
bir engelle ayrr kahrlar cF Sonra da muhakkak
cehenneme atrlrrlar ,ß Onlara denir ki: iqte, ya-
lanladrg'rntz bu1,du + Havrr, süphesiz iyilerin a-
mel defterleri, illiyinde (yüce kattaki kitap)

+ Bilirmisin illiyin nedir? $ Yazrlmrs bir kitap,
s Ki onu ancak Al]ahlarrna yaklagmrc _ olanlar
görürler + Süphesiz iviler cennettedir a Ko1tuk-
lar üstünden bakarlär * Onlarr famrsrn, yüzlerin-
de cennet parlakh[r var .] Onlara gok hoS igitler
igirilir ,l O iQitin sonu misk kokar. Birsey dile-
yenler bunu dilesinler + Bu igite tasnim sup
katrlrrrrstrr (cennette bir rrmak) + O öyle bir pr-
nardrr ki ancak Rablarrna yaklaganlar iger

s Suq igleyenler, inananlara gülerlerdi s Onlann
yanlanndan gegerken, onlara yan .bakarlardr.
rß Kendi adamlarrnrn yanrna dönünce e§lenip gü-
lerlerdi + Ve onlan görünce <<bpd)ar saprk>> derler-
di tF Ve onlar inananlar üs-
tüne bekgi olarak gönderilme-
misti'+ Ve artik bu giin müminler käfirlere gü-
Ierler tF Tahtlar iistünden bakarlar + Käfirler
yaptülauna kargihk cezalaurdrrrldr)ar mr diye.

-458-

tl

}B
§
6
<t
,t'

K':eretele §§E§ l9eg€,ia§L-r i+i§}}l+F-l*:



AL-iN§ifAX (yanlrna)
SURESI

(Mekke'de inmiEtir. 2S äyettir.l

84 üncüi SURE

Qok acryan ve
tün varkklan
Allahrn adr ile.

s Crdk yanhnca, F Rabbinin emrine uyara
Yer düzlesince (da§Iar silinince), * Ve
leri atrp bosahnca, ,6 Rabbinin säaüner
Eyr insan, muhakkak sen Rabbine ulagmak
zorluklar iginde äidinirsin de sonunda Ona
§ursun s Ama kimin kibabr sa[' tarafrndan
se, j$ Onun hesabr kolay olur * Ve ailesine
le döner # Ama kirnin kitabt ardrndan
O helfü olmayr diler s Ve cehenneme
Süphesiz o ailesinin icindeyken
ötAütten sonra dirilmeyecefini sanrrdr +
Rabbi onu görürdü + Aksam krzrlhfir s
ve gecenin topladrklarl t& Dolun haline gelmis
(hakkma) 'ß Muhakkak halden hale
a Ne oluyor onlara da inanmryorlar ;ß Ve
rine Kur'an okununea secde ebmiyorlal {'
käfir olanlar yaianhyorlar s Gönüllerinde
Allah daha iyi bilir + Acr bir azaba
haber ver {. inananlar ve iyiler baqka, Onlar
kenmez ecre nail olurlar,

bü-
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85 inai SI-IRE

.AI--BURUQ (burglar)
SURESI

(Mclte'de' jirr.rrrsitr. 22 äveilir )

Qok acryan ve rahmeti bii-
tün varhklan haplayan
Allahrn adr ile.

rc Burt:lan olan g,ök iF Va.ad edilc'n gün + §ahid ve
sahadet edilen (salrit, Mulrammed, sahadet edilen
mahser ) hakklna + Fiendekler kaztp ateslel va-
kan kahlolsun t Odunu Ltol ates, + Kendileri de

atesnl kryrsrnda otulmuslat' # {nananlara vaptrk-
larrnr seyredeller' t{- A,ztz olan ve övülnefe läy-rk
olan Allaha inaldrklarr icrn tkäfiller) onlala ezi-
yet ediyorlal rs O Allair ki, göklel ve yer O'nun
mülküdür. \rer Allai-r. iret'seye tantktrr lF fnanan
kadin ve elkeklele eza edip sonla da tövbe et,me-
yenler vok mu? Onlaladrr ('ehelrnem azabr ve o)1-

laradrr kavrrlucu ates -f' Inananlara ve iyilei e ge-

Iince. altrndan rrmaklal akan cennetler onlarrn-
dtr- Bu, btif iik bir nittretlii 'E Süphesiz, Rabbinin,
vurusu siddetliclil t ilk ilefa varatan O'rlur. Ve
öliimtinden sonra line dililtecek O'dur + Ya]'hga-
van ve esileemesi fazla olan O'dur + Güzel al'sln
sahibi + Diledigini lapar lF Ordulara ait habel

-- .16C -_
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sana geldi mi? + Firavuna ve Semut'a ait
* Käfirler 'zaten yalanlani4§a dalmrglardrr
lah onlarr srrtlanndan kuEatmrqtrr qß Hayrr,
refli Kur'andrr js Levhde'Saklanm»trr.

86 rncr SURE

käfiriele bir mehil ver, az. bir mehil

- .161 
-

Qok acryan ve rahmeti bü-
tün varlrklan kaplafan
Allahrn adr ile. 

i

/* Gece ve sabah yrldrzr (naxKrna) r Brlrl mlsin
nedir', sabah yrldrzr? js Partl parrl parhyan yriao
+ Hig kimse yoktur ki, bir gözeticisi bulunmasrn
I insan bir baksrn neden varatrldr? + Frrlayan su-
dan li: Belden ve kaburga kemiklerinden * S-tipire-
siz ölümden sonla onu t.ekrar dirjiltmeye gücü Se
ter (Allahrn ) + O gün stt'lar act§a vurulur + Arltrk
O'nun (inanmryanrnl ne kuvveti kahr ne y[r-
drnrcrsr + Yaä'mur ya§drlan gök ther zaman {ra-
reket noktasrna r'ücu eden gök) + Ve bitki bitir-
mek icin valrlan yer (hakkrnal + Süphesi, t,O,

herseyi ayrrt eden bir kesin sözdür' + Bir .saka fle.
§ildir + Süphesiz onlalrn kulup duldu§u bir hi[e-
dir * Ben de'orrlara bil düzen kuruyorum # Artrk

: r_ r:.-!:rtr : r:Lr_r:L,iLr: L v,:, _f r_ _rj Lt :!



87 iraci SURE

AL-ALA (en yüce)" 
SÜREST

(Mekke'de inmi;tir. l9 ä;'etttr.)

Qok acryan v-e rahmeti bü-
tiin varhlclan kaplayan Al-
lahrn adl ile.

+ Yüce Rah,bnnrn adrnr tenzih ve takdis et * O
Rab ki, yaratrklanm yaratmrs ve sekillendirmi,gtir

'ß O Rab ki, ölgüp bicti ve do§ru yolu gösterdi +

O R,ab ki, otla§r meydana getirdi s Sonra onu kup
kuru bir hale döndürdü + Sana vahylerimizi oku-
mafr ö§retece§iz ki unutmayasrn + Mefl'er ki A1-

latr dileye. O, gizleneni de ag*lananr da bilir +
Sana kolay ba;anlar verece§iz ,& Fayda verirse,
üfüt ver ,F Korkan, ö§üt, kabuf eder ,F Ancak ert

kötüIer onda.n yüz gevirir + O kötü ki cehennem
ategine atrlrr s Orada ne ölür ne dirilir s Arrnan,
kurtulqa erer * Rabbinin adrnr anrp da namaz
kilan '& Hayrr, siz dünya hayatrnr üstün tutuyor-
sunuz E Ahiretse daha hayrrhdrr, daha stireklidir

,ä Ewelki kitaplarda böyle yazrlrdr Jt Ibrahim'in
Ire Musa'mn kitaplannda.
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88 inci SI"IRE

Ä,LGA§iYA (örten)
SURESI

(Mekke'de inynistir. 26 äyettir.)

za ile cezalandrracak + Süphesiz dönerekleri
huzurumuzdur iF Sonra da hesaplannr görm€k
ze düser..

Qok acryan ve rahrrreti bü
tiin varhklan kaphyan Al-
Iahln adr ile.

a Orten gün (kryamet; lrakkrnd4ki haber sana
gelmedi mi? a O gtrn bazt yüzler garprhr + (Zin-
eirlerinin yükü altrnda) u§rasrr dururlar + ffrz-
grn ateqe atrlrrlar * Kaynar sudan igerler cF Ei-
yecek glarak ancak zehil r-
li diken bulurlar lß Ki nebeCler
rae doyurur * Ban yüzler tle o gün nes'elidir * E-
rneklerinden hoqnutturlar. Yüce cennettedirlerl .t
Orada bos söz du5rmazlar + Orada bir akar prrla,r
var ki * Kenanna kurulmus yüksek tahtlar + S-
ralanmrs kadehler * Srra sgra yastrklar * Ya*rf-
rnrs döserneler lF Hälä mr bakmazlar, yaEmur do-
Iu bulutlar nasrl yaratllnrs? + Ve gökler nagrl
yükseltilmis? ,F \re da§'lar nasrl dikilmiq? + Yer
nasrl yavrlmrs? * Onun icin onlarr uyar, gi.inkü
sen ancak bir uyarrersrn + Baska bir kuwetin yfn
s Ama srrt gevirip käfir kalanr + Allatr en a§rr qe-
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89 uncu SURE

AL-FACR (qafak sökmesi)

SURESI
(Mekke'de inmistir. m eyettir,)

Qok acryan ve rahmeti bü-
tün varhklan kaplayan
Allahrn adr ile,

,t Söken safak. s Ve on gece (zilhicce aylnda) s
§ifte (canlr varhklann erkek ve digisi; ve tek (ya-
ratan tek Allah) li Bdsan gece (haklirna) ,F i7'411
s,hipleri igin bu andda büyük bir mänä yok mu?
$ Cäirmedin mi Rabbin Ad'a neler yaptr + Kaleli
iram gehrine (neter yaptr) s O öyle bir sehirdi ki
benzeri yaratrlmamrstl !F Ve vadide kayalarr oy-
muq olan Semud halkrna (neler yaptr) + O inatgr
Firavuna ,ß Sehirlerde öyle azmrglardr ki + Boz-
gunculu§u artrrmrslardr + Rabbinde onlarrn bagla-
rma azap kamgrlan indirdi + Süphe yok ki, Rab.
bin, herqeyi gözetmededir ;ß insanr Rabbi yetistir-
di ve denedi ve nimetler verdi mi. der ki «Rabbim
läyrkttm da beni öyle btiyütttin:> ,F Ama smayrp
rlzkrnl daralttr mr: «Rabbim beni algalttr» der fi
Hayrr, siz ne yetimi besliyolsunuz I Ne de yoksu-
lu doygrmak igin birbirinizi tesvik ediyorsunuz
a Ve sabilerin mirasrnr iirtirasla yiyorsunttz I Ye
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servete asm düsktinlük gösteriyorsunuz ;8

olmamahydl, anna dünya tuz buz olunca ä
Rabbin saf saf meleklerle gelince §F Ve
kaprlarr agürnca, insan iglediklerini
ama bu hatrrlamanln ne faydasr olacak tF O
eek ki: «keqke hayattayken yalruz iyi igler
saydrm.» + O gün yalntz Allah
s Zincirlere vurabilir. + Ey huzura ermis nefs I
Räzr olarak ve Allahln rlzasrnl kazanmrs
dön Rabbine * Kullarrmtn araslna katrl ,e Ve
nete gir.

9O rncr SURE

Qok acryan ve rahmeti bü-
tün varkklarr kaplayan Al-
lahrn adr ile.

+ Bu sehir s Senin oturtnakta oldu§un bu qehir
* Yaratan ve yarattr§r (hakkt igin; t Muhakkak
ki biz insanr srkrntrda yarattrk (stkmtr gekmesini
mukadder krlarak yarattrkl 'e Hig bir kimse onu
yenemez mi saruyor? 'F «Ben bir gok mal harcayrp
israf ettim» diyor * Onu kimse görmez mi sam-
yor? s Ona iki göz vermedik mi? 'F Dil ve dudak

- 4iir -

AL-BALAD (qehirler)

SÜRESI
(Mekkede iwni5tir, 20 äyettir"



(vermedik mi?) s Ve ona iki yol göstermedik mi?
(iyrlik,kötüIük) rF Ama yine de o yokr:sa dayana-
madr s O, yoku; nedir bilir misin? * Esir azad et'
mek a -Yahut dar günde doyurmak * Yakrnh§r
olan bir yetimi s Yahut yere serilmi; bir yoksulu
$ Bunlan yapanlar müminlerdir ki birbirlerini
sabra ve merhamete teqvik ederler + Onlar sa§ ta-
raf ehlidir + Delillerimizi inkär edenlere gelince
onlar sol taraf ehlidir s Bunlann üsttinü alev ör-
tecektir.

9l inci SÜRE

AL-§AMS (günes)

SÜRESI
(Mekke'de iornigtir. l5 oyettjr.)

Qok aoyan ve rahmeti bü-
tiin varhklan kaplayan .lU-
lahrn adr ile.

it Günes ve onun parlak rsrklarr t Onu takip eden
ay * Ve ryrdt[r zanÄan gün + Ve kapladr§r zarrran
goce + Gäik, ve onu kuran * Yer ve onu dä;emis
olan s Ruh ve onu yaratan s Ve rtrha iyihk \re fe-
nalrk meyilleri veren (hakkrna) + Elbette, öziiy.rn
iyice arrtmr; olan kurtuluga ermistir 6 Dluhakkak
ki, kim özünü kirletmipse hüsrana u[rarnrgtrr s
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_487_

Semucl azgmlrk ederek yalanlamrqtr rß O sefil
dam gelince (deveyi öldürmeye gelen Kedar)
Derken Allahm peygamberi onlara: «Bu,_
devesidir ve su da igece§idir» demigti + Onlar,
nu yalan saydrlar ve hayvam öldürdüler
lannr keserek)
onlartn hepsini
+ AXIah. bu i.gin so4undan korkrnaz ki

92 inci SURE

AL-LAYL (sece)

SURESi
(Mekt<e'cle irLrilrstir. 2l äyetttr.t

Qok acryan ve rahmeti bü-
tiin varhklatr kaplayan Al-
lahrn adr ile.

* Basan gece s Isryan gün + Erke§i ve di.
siyi yaraban w (tr{ak«r igrn) galtgmalarrnu qegitlidir
'lß Arna kim verdi ve cekindi (fenaitklardan) s
Muhtegem imänrn gerqekti§ini kabul ettiyse r&

Onun islerini kolaylasirnrtz s Ama kim cimrilik
eder ve servete\dü-skiin olursa s Ve en güzel ha-
kikati yalanlafu ise s Ona da kolayhklan zorluk
haline getiririz dr Ba$r cehenneme düqünce serveti
onu kultarmaz E §üphe yok ki, do§ru yolu btü

t(.
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gösteririz + Ve dünya ve ahiret bizimdir s Size

korkung atesi haber vet'dim rF Olaya yalmz kötü-
ler atrlrr + O kötüler ki inanmarnrslar ve srrt ge-

virmiElerdir s inananlar ondan (ate;ten) gok

uzaktrr qF Onlar ruhlarrnrn artnmasr iiqn servet-
lerinden sadaka verirler. + Ve bu iyiliklerinin kar-
srLprnr beklemezlpr qF Yaptt§rnr ancak yüce Rab-
binin nzasr igin yapar' + Ve Rabbi tle ondan razr
olacaktrr.

93 üncü SURE

AL-DUHA (kuqluk vakti)
SÜRESi

(Mekke'de innri-stir. 11 eyettir.)

Qok acryan ve rahmeti bü-
tün varhklan kaplayan
Allahrn adr ile.

+ Ku§luk vakl.i + Ve basan gece qF (Hakkr icin)
Ra.bbin seni ne terk etti ne de sana danldr * Ve
elbette ahiret senin icin dünvadan hayu'hclrr *
Rabbin yakrnda sana öyie seylel vereiek ki .sevi-
neceksin rF Seni bir yetin-r olarak bulup sana ,yurt
vermedi mi? + Seni dalälette bulup -sana yol gös-
ternedi mi? + Seni yoksul br.rlup sana sel'vet ver-
medi mi? 's Sen de yetimi hot' gölme + Dilenciyi
azarlama + Ve Rabbinin nimetine sükr.et.
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94 ünaü SÜRE

.aaaa.a. ;. alt.aa4++a.aaa4aa.a<a4,.a1.1...^

A,l--iN§iRAH (asrlma)

SURESi
(Mehle'de jr.rnr.stir. I äyettir.)
r.tr? !1\ \ I ! i:r r r a 9+a ta <1t

Qok acryan ve rahmeti
tün varlrlilarl haptrryan
Xahrn adr ile.

cF Senin gö§sünü agnracirk mt? s Yükünu ü
den irardirdrl<. + Beiini cökelten 5,ükii
Ve adtnr yircelttik. + §üphesiz ki, her
)ü§irn vanrnda bir koiat,irk vat'dtr' + Ve süphe
ki, her guqlti§iin vanrncta bir kolavhk vardtr lF

ilbadetirr I bitirince emek ver (dinin yayrlmasr-
ta) + Ve itabPine yÜne)

95 inci STJRE

a a ( Ca a4 .la a aara a.);. . / , . a <-. a aaG3af +aa+e . a ?ö a aa+?aä a

An--TII\,t (hurnr,a)
SURESI

(Metltr'rje lnlilrslit' E ä) el1ir.)

a+aa«a OOAa-+9a-,e(\ va v!1! a \ \ 1 r r tal aaa i §?a (.+

ffif,,"TH;;: -',#"il:x
Allahur adr ile.

4 Hurma, ve zeylin {" Sina dafl + Ve bu emin se-

hir -F (FJahkr igin) biz insanr en güzel bir surette-

,:;.'.:.Fi.: ir l- i:'. ;
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yarattlk s Sonra da onu a"salrntn aga§rsrna indir-
dik s inanan ve iyi isler i;teyenler bagka. Onlara
ttikenmez mükäfat var 'ß Dini yalanLamalartna
sebep ne? {F Allah häkimierin en häkimi de$il mi-
dir?.

96 rnrcr SIJ'RE

AL-ALAK (prhtr)
SÜRESI

(Mekke'de innriqtir, 19 äyettir.)

Qok aclyan ve rahmeti bü-
ti-rn varhklan kaplayan
.lillahrn adr ile.

# Oku, yaratan Rabbinin adryle s insanr bir prh-
ttdan yarattr + Oku, Rabbin en büytik kerem sa-
hibidir lr O Allah ki, kalemte ö§retti 't Insana bil-
medi§ini öfretti +. Hayrr, elbette insan azgmh§a
düser cß Kendini mästa§ni görlirse a süphesiz,
dönüE Rabbinedir ce Görelün mü men edeni JF Na-
maz krlarken bir kulu. s Ya o do§ru yolu bulup
giderse s Yahut - Allahtan korkmayr
emrederse?. * Ya o da, äyellerimizi yalanlar
ve yiz qevirirse? a Allahrn herseyi gördü§ünti bil-
miyor mu? A nter vazgecmezse saglarrndan ya-
kalanz iF Yalan sö5rleyenin saclanndan a Kavmi-
ni, kabilesini ga§rrabilir ,F Biz de yakmda zebani-
leri ga§rraca$v tt Baska türlü olamaz. Ana uyma.
Allaha secde et, Ona yaklag.

- 
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97 inci SÜRE

AL-KADR (kadir)
SURESi

(Mekke'de rnmisttr. 5 äyettir.)

Qok acryan ve rahmeti
tiin varirklarr
.6llahrn adr ile.

+ Muhakkak ki, biz Kur'ar:r Kadir gecesi
s Sana Kadir gecesinin ne oldu§unu ö§reten
dir? + Kadir gecesi bin aydan daha hayrrhdrr
O gece, meleklel ve rtth, Ilabierinin izniy)e ve
husustaki enrirleriyle inerler. + O gece safak
künceye kadar seiämet ve bans huküln sürer.

98 inci SURE

AL-BAYYINA (delil)
S[-IRESi

(Medjne"de irrnristir. I äyettir.)

Qok acryan ve rahmeti bü-
tün varhklan kaplayan
Allahrn adr ile.

+ Kitap ehlinden käfir olanlar ve ortak koqanlar
kendiler:ne agrk bir delil geimedikqe kä{irlikten

_ 4-17 _
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vazge1mezlerdi + Bir peyga,mber Allah taraftndan
onlara temiz sayfalar okumadrkca, # O sayfalarda
dini emirler mevcuttur I Ancah, kitap ehli kendi-
lerine kesin bir delil geldikLen sonra ikili$e düstü-
ler s Onlara ancak iqben ve Allahrn gergek dini-
ne uyarak kulluk etmeteri emredildi, do§ru olma-
lan emredildi, namaz krlmalan, zekät vermeleri
emredildi. igte gergek din budur I Kitap ehlinden,
käfir olanlar ve orbak kosanlar elbette cehennem
atesindedir. Orada ebedi kalacaklardrr. Yaratrlan-
lann kötüleri onlardrr {F inanantar ve iyi isler
yapanlara gelince, ontar yaratrlmrslann hayrrh-
landrr rF Rablerinin yanrnda eeirleri, altlanndan
rrmakldr akan'Aqin cennetleridir. Orada ebedi ka-
lacaklardrr. Allah onlardan razr olmustur. Onlar
da Allaha, gükür ederler. Bu mükäfat, Rabbinden
korkanadrr,

99 uncu SURE

AV-Z|LZAL (deprem)

SÜREST
(Mekke'de inmiritir. I &yetttr.)

Qok acryan v'e rahmeti
bütün varhklan kaphyan
A,llahrn adr ile.

ri Yeryüzü siddetli bir depremle sarsrhnca ä Ve
yer, a§rrhklarrnr grkannca s Ve insan «dünyaya
ne oluyor ki?» deyince ,& lste o za.mar\ yeryüzü
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A!--ADIY.AT' ([<ogan atlar)
SURESi

(Mekke'de inmi5tir. 11 äyettir.

Qol« acryan ve rahmeti
l,un varbklarr
Allahrn adl ile.

I Tozu clumana katan atlar s Ttrnaklanyla
tan l<rvrlcrrr: saqanlar iF Seher vakti düsmam
sanlar * Ve her tarafr toza dumana bo§anlar

Diisnran saflavlnrn or'r,asrna dalanlar *
iqin), rnsan Fabbine kargr pek nankordür *
te Aliah buna tanrktry * Dünya maltna fazla
kündür + Fakat bllmiyorrnu ki kabirdekiler drsa-

sranya qrkrnca * Ve kalbtekiler acr§a vurululca
'ä Suphesiz, o gün Rabbin onlarrn hergeyini bil-
rrrektedil.
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l0I inci SURE

AL-KARHA. (omusibet)

SURE,S[
(Mekke'de inmi-star. 11 äyettir.)

(1ok acryan ve rahmeti bü-
tün varhklan kaplavan
Allahrn adr ile.

rß O garpan (musibet) sF O musibet nedir? lF O
büyük feläket insana ne bildirdi? + O gtiLn insan-
lar periqan, dafrlmrs pervanelere benziyecekler
+ Daälar atrlmrs pamufa dönecek F Kimin tera-
zisindeki tartr a§rr basarsa e O, mutlu bir yasayr-
..sa ula,sacaktrr ,ß Terazisi hafif ceken, jß Onun sr-

§rna§t cehennem ucrlrumu olacak I Sana cehen-
nem uqurumunu bitdiren sey ne? l& O, ka,rurucu
atestir' 

Io2 inci suRE

TAKASUR (qo§a.ltrna ihtirasr)
SURESi

(Mekke'ae tlmrsLir. I äyettir.)

Qok acryan ve rahmeti bü-
tün varhklan kaplayan
Allahrn adr ile.

a Qo§attma iptiläsr (mal, mülk onlarla övünme)
size rnusailat oldu (sizi oyaladl) E Mezarlan zi-

- 4',74 -
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varet etmenize kadar +. ]l.aytr yakrnda an
srruz ö Hayrr, hayrr'. vakrnda anhyacaksrntz *
Öyle oegil, iyice bir anlasantz ,ri Muhakkak ki ce-
hennemi göreceksiniz + Gczlerinizle ayan bevan,
gorecc-i<siDiz I Sonra elbette o gun (verilmis ol{n)
nimetlelden sorguya gekiteceksiniz.

103 tincri SURE
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ölifinsüz krtaeak 6 Hayrr o. tnuhakkak sitip süpü-
ren cehenneme abrlacak 6 O sitip säpüren cehen-
nemi sana ne tlitdirdi? c& O Allahtn tuttLsturul-
mus atesidir + O ates ki (suqlula.nn) \ t<atbte-

rini da§lal' §§ Ve-elbette iistlerine, kaprlan kapa-
rur (cehennemin) tF Uzatrtmrs sütunlarla.

105 inci SÜRE
r\1t§)!t6)tr!.§»-a

AL-F[[- (fil)
SURE.SI

(Mekkt'de innri;riir -5'.ryettir.,

CoX< aclyan ve rahmeti bü-
trirn v:rnhklarr kaplayan
Allatnnm adr ile.

'ß Görmedin mi Ratrbinin flt ehline ne etti§ini
I Onlarrn hilelerini bo,ga clkarmadr mr? rF Ve üst-
lerine ebabit kuslarrnr gor.dermedi mi? $ Onlara
(kuslarl balgrktan LaglaL' rttriar'. (EiI ehlinin
tizerine) qF Öyle ki, onlar (Fit ehli) biCilmis ekin
saplauna benzediler.

106 rncu SURE
ao,a,aaatf f 

'4..64s. 
r \

A[--KURAV,§ ([iureys)
SLJRESfi

' Mekke'cle inrnLsttr 4 ävettir.t

(lok acryan ve rahrneti bü-
tum varhklan kaplayan
Ailahur adr ile.

s Kureysin uzlasmasr icin s Yaz ve krs gögüp ko-
nanlann düzene girmeLeri igin (bunu yaph) A

4',76
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Namazlarrnda dikkatsizdirler (unuturlar) + Gt-ste1
r§ igin hrlarlar .s ÖOUng vermeyi yasaklarlar.

108 inci SURE
>§lo. atatotaat,

AL-KEVSER (kevser)
SÜRESi

(Mekke'de inmiqtir. 3 Äyettir.)

Qok acryan ve rahmeti bü-
ttrn varhklan kaplayan Al-
lahrn adr ile.

,ß Muhakkak ki biz sana kevseri verdik 5ß Sen
Rabbin igin.namaz krl ve kurban kes + Sana sata-
gan yok mu, iqte krsrr olan muhakkak odur.
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111 inci SURE

TABBAT (kurqsun .)

SÜREST
(Mekke'de inmistrr. 5 äyettir.)

Qok acryan ve rahmeti bfi-
tün varhklan
Allahrn afu ile.

,i Elleri kuruyasr Ebu Leheb, kurudu aa * Ona m4-
h da kazancr da fayda vermedi ri Kendisi de alf
alev yanan atese atrlacaktrr t Odun tasryah
kansr da 56 Etoynunda hurma liflerinden örüImü[
bir iP' 

I 12 inci suRE i

AL-iHLAS (isten inanrE)

SURESI

kaplayan

(Mekke'de i[nriqtir. 4 Ayettif.l

Qok acryan ve rahmeti bü-
tün varhklan kaplayan Al-
Iahru adiyle.

{. De ki, Allah birdir s O Allah ki, zevali yoktur ve
herkes O'na muhtagtrr 16 Do§urmaz ve do['mamry
trr s Ona hiq bir sey esit ve ber:zer olamaz.

- 4-tg -

4q.9äq3celsq<)lä..:lä3k)

I tt.aat.aaaaa.aatt

x?9Jrie»

t3I-3-.(ri<,{'äOl€,lÖEieFl§+61tri+r



AL-NAS (rqsanlar)
SURESi

(Medine'de inmiqtir. 6 äyettir.)
. < ! <-icaaaaaoaaaa€a

Qok acryan ve rahmeti bü-
trin varhklarr kaptayan
Allahrn adl ile.

* De ki, insanlann Rabbine slglnurm * Insanlara
hükmedene (sahibine; tF htsanlarrn Allahrna i&

Sinsi vesveseler verenin serrinden, + Ki insanlalrn
kalbine ve.him sokar lF Cinden clsun insandan oI-
sun (bunlarrn gerrinden Allaha u§rnrrrm).
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113 üncü SURE

Qok acryan ve
bütiin varhklarr
Allahrn adr ile.

rahmeti
kaplayan

* De ki, sabah aydtnhpmr yalatan Ailaha sr§rnrrrm
+ Yarathklarrmn serrinden + 9öküp etra.fr kap-
ladr§r zanr.axr karanh§rn serrinden (ufalan ayrn
serrinden) s DüEümlere üfleyenlerin (kadtnla-
nn) serrinden s Ve hasetcinin haset etti§i zaman
ki gerrinden.

I14 üncü SURE



SURELERIN FIHRISTI

t - Fatiha (Ag§)
2 

- 
Bakara (inek kurbanr)

3 - Äf-i imran (imran soyu)
4 

- 
Nisa (Kadm)

5 
- 

Mäide (Sofra)
G 

- 
Enäm (Hayvanlar) .....

Z - Araf (Duvar)
t - 

EhIäl (Ganirnetler)
9 - Tövbe

I0 - Yunus
1T _ IIüd
12 - Yusrf
13 

- 
ßaad (Gök gürültüsü)

14 - lbrahim
15 

- Hicir
16 - Nahil (An)
1? - isä

Süreler

l8
l9
2ß

2r
22
23
24

Kehil (Ma§ara)
Mcryem
Tff-Hä
AI anbiya (Nebiler)
Häc
At rnüminün (inananlar)
Nur

r26
133
117
rt6
l§,
t7c
ltr
18G

100

2§
218
lzt
?;n
tto
ra6
?.ö2

2619

2ß
xt!

25 FurLnn (Ayrrd erlen)
Ai - Suara (Ozanlar)
27 

- Nemil (Kannca)

- 
48i --

$ahife

5
G

38
56
76
9l
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t
b:

,
'k

,1

2.

i
a,

28 - Kasas (Hikäyeler)
29 - Ankebut 1örümcetl
30 - ßum (Romatlar) ....
3l 

- 
Lolsnan

32 - Secde
33 - Etrzäb (Müttefikler) ......
34 - §tsba
35 - Fätrr (Yaraüan)
36 - Yäsin
f, 

- Saffat (SaIIar;
3E - sdd
39 

- Zümer (Züntrelerl
40 - Dtümin
4l 

- 
Fusdlät (Anlaürlan) .............:.

42 - §ürt (Ilam+rui) ............
43 - 7,rlhrzt (Yildlr)
M - IXrhan (Duman)
45 - Gäsiye (Dtz göketr1
45 

- Ahkäf (Kurn yr§'rnlnny
47 

- Muhammet .....
4t - Fetih
49 - Hucurät (Odalar;
50 - Käf
5I - ZäÄyat
d2-nrt
53 - Nocrn (Yrlür) .........
.54 

- Kamer (Ay)
.55 

- 
Rahman

56 
- Väkra

57 
- 

Hadid (Ilcmir)
58 

- 
Mucadile (Savaq)

59 
- 

Ha;r (Toplama)
60 

- Mümtahine (Denenmis)
61 

- Säf
e, - Cumrra (Cuma)
63 - Münalikrln (Bozguncular)

I

?,'t9

287
293
298
302
304
3rt
3l?
3n
326
.:r32
3:3?

341
351
356
361
36?
360
:n2
yr6
3ß0
:It4
3E6

389
391
394
39?
400
408

40ß
4r0
4t3
416
4r9
421
42,,....54....d....
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64 
- 

Tegä'bun (Aldfltnra)
Gt - 

Talak (Bogama)
tr - Tahrim lElaram etmel
6? - Mürk
68 - Kalern
@ 

- 
Hakke

tO - Meflrig (iVliraglar)
?L - Nuh
t2
7g
T4
15
?6
71
?8

Cin
Müzemrnil (Biirünen1
Müdessir (Örtüncnl

Insan ..:. .... r.

Nebe (Flaber)
?9 - Nöziat
80 - 

Abese (Yüzünü e§iltti;
tl - Tekvir (Dürülme;
82 - infitär (tsölilnmel

84 - insikäk (Yarrlma)
85 - Burüq (Burglar)
86 

- 
Tänk (Do§an yrldrzl

s? - atä (Yücerikl
88 

- 
Cäqiye (Orten)

89 
- 

Fecr (Tan)
90 

- 
Baläd (Sehirler)

91 
- 

Sems (Güneg)
92 - 

Leyl (Gece)
93 - Duha (Kusluk)
94 - inqirah (Aqrlma)
95 - Ttn (Ilurma)
96 - AIak (Prhtr)
97 - Kadir
9E - Beyyine (Dctil) ......a;.........
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4tu1

4ffi
4%
480
4?2
435

43?
dilg
an,
*12
M,4
w
',,L41

44e
[51
[52
454
455
dre
45?
459
460
4li r.

+lpz
463
4$4
4ss

4q6
4d',1.

4q8
46p
46k)

470
47+
471



100 - Aaiyat
10f - IGria (Illusibet;
f02 - Tekäsur (Qogaltma ihtirasr)
f03 

- Asr (Zaman, ikindi)
f04 - Hümeze (Arabozucu müftcriler)
r05 - fit
106 - Kureyg
I07 - Mäun
I08 - Kevser
109 

- 
I{äfirün (I(äfirler)

110 - Nasr (Zafer)
lll - Tebbet (Krrrusun)
r12 - ihläs (igdentik)
113 - Felak (Sabah ayrbnh§r)
114 - Näs (insanlar)

172
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174
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175
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471
471
4?8
178
479
179
480
t80
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KONULARA GÖRE FtHRtS

ef tnan ve ibadetlc USü nükü""l"rln baqlrca+n,

EONf,JII\Rr

AJIaha inanmak
Kryamete inanmak
Ahirete inanmek
Gaibc inanmak
Kur'ana inanrnak
önceld kttaptara inanmak
ötaüf<ten sonra ilirilmelae inanmak
Meleklere inanmak
tbrahirnin dininc inanmak
Ktble
Allahtan korkmak
§eytana uymamak
Vasiyet.
Orug
Clhad
IIac
Haram ayrntla adam öldürmemek
Mücahitlik
Yetimleri koruma
Dinde mrlama olunaz
Zekät
Tiivbe
Eceie inanmak
Emanete sadakat t.,....

T

11

?3

18

20

lrt
1..».1

p+

P4
P5

{s
?t5

ilt
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Peygamberlere inanmak
Ribanrn hatarn edilrnesi
Peygambere itaat
Namaz
Ilakkr yerine getirnrek
Säae ve ahde sadakat
Abdest almak
Ilomuz etinin hararn etlilrnesi
Kurban
Sarab. kumar. fahn haranr edilme-si
Müminlerin birlik oXmasr

Gaibi ancak Allah bilir
trIer seye bir ölgü täyin etiilnais;tir
Isra
Zekät
Zinanrn haramhir
Zina iftirasr
Muhammedi peygamber tanrmak
Kur'anr rehber tanrmak
Danrsma

B) Ahläki hükümler:'

Yoksullara yardlm

54
36

200
22t
252
253
32?.

322
350

Yakrnlara, yetirnlere, esirlere, yolda kalmrqlara
yardrm
Isra-frn haram olmasr
Gösteriq igin harcarnamn harann olmast
Sadakayr haqa kakmamak
Do§ruluk
Z$lürnden uzak olneak
§abrrn güzelligi
§ehitlcr ölü de[ildir .....
trftira sugu
Erkeffn kadrru koruma vaaifesi

5

-4b0_

23
25
35
35
40
49
49
53
59
61
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Kadmrn itaat vazilesi
Seläma seilämla mukabele
Ban;rn hayrrh oldu§u
Eqlcr arasntla adalet
Mürninlertlen dost erlinmek
§ilze ve ahde ba§hhh
Riyadan uzaklasrnak
Gerekti§inde muhaceret etmek
Allahtan ba.skasrndan korlsnarnak
Munafrklara karsr sava.smak
Günahm agr§rm ila gizlisini fl6 i§[ernemek ....
Evlädrnl öldürme.mek
Nankörlük etrnemek

Tevazu
Z;inaya yaklagrramak
Ziynetlerini tes,hir etm.crnek
lain afmaaan evlere girmemek
Tartryl ölgüyü doiru kullanmak
lsraftan gekinmek
Fesatgilr§m haram oLnasr
Allahtan korkmak
UIuIuk taslamamak
Sükretmek
Muhacirlere yardrm
lnananlan banqtrrmak
ßirbiriyle alay etmernek
Mütecessis olmamak

C) Dini hukuk hükümlert

Krsas
Vasiyet
Ifararyr ayrnda adam öldi.irmemek
Yetim haklan

61

G6

71
?1
7Z
76

.81
134
134
14I
zo2
203
205
241
242
oEo

255
255
271
277
303
304
3r5
t43
111
3t5
335

23
?ß

ä
28
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Miras

'ßogarna
ßckleme müddeti
lÜg kere bo;ama
,DuIa nafaka
Bibanrn haram edihnesi
Bcrglarr yazr ile teslrit

§ahit huzumnda k>rclanma
Il,ehin alarak borg vcrme
Borgluya mehil
Evienme
IVIihir
Ellere es muamele
Yetim haklan

ftrhga tanrkhk
Yalan tarukh$n ce:dtsl
Nitüh carz olmayanlar

Cäriye

Ölaärmenin diye.ti
lluslzrn elinin kesilrn,:si
Adalet vecibedir
Yeminin kefareti
Yasiyct
Tamkffi
Suguu Eahsiti§i
takat drgr mükellefiyet
Ganimeti agrrinali sugu

29

29
29

81

sl,

37

3?

37

37

57

57

57

ct
58

58

59

59

60

67

81

82

87

t9
89

82

90

.\.4.1)

D) Tarihi krssalar:

Sürelerin pek golunela bitllassa Eilrhara, Yusuf,
Eud- s-f4elqrinde. /
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E) Gelece§e §aret e«tren äyetler:

Kryarnet
Ötüterin itirilece§t
Cennet ve cchennem 39-
Ümrnetleriu ecll
DünSiamn sonu
Itomahlarrn öncc yenilip sonra yenecekleri
Dine gok baEL bfu harrnin gelece§i

393
dss

Fethfrr müyesser otaca§r

F), ilme ve bilgine verilen de§er:

4 - Ancak AUahE ögretügi kadar ilme o.
Iunabilc.ce§i.

5 - «Diledi§ine ilim verlr» äyetl
«Topluluklan hayra ga&rac&k bilgtnla[
lrdrr» äyetl

EO3

1 - Allahm srfaUan aresrnda en sk telaarlarrJnr,
Onun her +eyi bildi§idtr. 

I

2 - «Bilenle bilmeyen h olrrr mu?"» äyetl ]

3 
- 

Kitap ehlinin Htgfulerine verilen özcl y+.

489 -
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Bütün itikkaUere ralmen Doskr tclniäi dolsyr§Vlc güzilen
kagen aqairda yzreh ilizgi yaühslrntrrn üärltilneeiui 6uür
öleyereir rica ederiz. Aynl sebepten, noktalrr hefdaunrn
da müsamaha ile görülmesini niyac edcrir.

§ahifc Satrr lanlrq DoEru

I
10

33
I

26
n

7

26
29

25
26

26
16

15

l1

2u

16

15

3

35

6
7

8
t4
16
16

38
38

42
59

73
75

?6
85

96

w

109
rl0

725
r51

15e

r59

Göze'; ,/
F'ak /
Ge1mes;no -/
I(r" 1
Krs /
Zebur -/ r
Indirmiqti /
IFra;berdat /
Allaha, /
E,trlteye ./
ituan /
siresinaen / /
gabulatdztt ./
Ayet bagrna ide H,
t.orJacak
Äyet bagrna rde

Kurbanr /
Azaba /
Birlegmesini z-
lna, babayz 1
Bak
Gözet /
Gelmesinde ./
I(rsas -
ßtsgs /

Kurban
Gazaba.
Bitirmesint
Babaya

konacak
Ändolsun

kI-./

x

'ut *x^t-/

184
187
r89

189
252

konaca.k
ä Dediler H den sonra

De ki
l4 Bu 6yet sehver bura.

ya girmigtir.
29
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11
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Etmekdir
Bu kelime

ve 28 nci satlrlar yer

30
2l
»3
18

1S

n
t'l
2l

z3

l3
2

18

ßl
2?tg

uil
w
N
NL

316
316

§7
gl2

?74
389
qn

Eildiril en
Tardlk
onu I

Dedi
Dcdi

Mitn
Yaad
Zariyat
Vetmez

AqaFda gösterilen sahife ve satltlarala yatrll
nunda äyet ba;r i5areti olaa yddrz bulunmasl lizrmilu.
dileyerek .fü"€ltiriz.

§ahifc Satrv ßclime
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75
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